
zawsze
niskie ceny

kolumna wedell 
z baterią 
termostatyczną
kod 509712 
3-funkcyjna słuchawka 
deszczownica śr. 30 cm 

478 zł
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remont łazie   nki to 
czysta przyj   emność

Paula i Szymon

sprzyjająca 
wyciszeniu

strona 154

Marzysz o chwilach 
wytchnienia? 
Dowiedz się,  
jak zmienić  
zwykłą łazienkę  
w domowe spa.

Luiza i Marek

dla licznej 
rodziny
Kłótnie o dostęp  
do toalety to już 
przeszłość. Przekonaj się, 
że Twoja łazienka może 
stać się nowoczesna  
i funkcjonalna. 

strona 44

Zosia i Gabriel

w wynajętym 
mieszkaniu

strona 130

Chcesz mieć łazienkę 
przy sypialni? To możliwe. 
Wykorzystaj nasze 
innowacyjne rozwiązania, dzięki 
którym zagospodarujesz 
każdą przestrzeń.

Emilia

dodatkowa 
łazienka

strona 76

Jeśli jesteś najemcą,  
to zapewne interesują 
Cię przystępne cenowo 
i wygodne rozwiązania. 
Dzięki nim maksymalnie 
wykorzystasz możliwości 
swojej łazienki.

Łazienka jest jak pole bitwy. 
Korzystają z niej wszyscy,  
a jednocześnie każdy chce,  
by spełniała jego indywidualne 
oczekiwania. Pragniesz 
pomieszczenia kameralnego  
i zarazem przestronnego?  
A może nowoczesnego i łatwego 
w utrzymaniu? Remont łazienki 
nie musi przyprawiać o ból głowy.  
W GoodHome znajdziesz wiele 
produktów i kolekcji, dzięki 
którym Twoja łazienka marzeń 
stanie się rzeczywistością. 
Dowiedzieliśmy się, co nasi Klienci chcą 
zmienić w swoich łazienkach. Wytypowaliśmy 
sześć koncepcji. Pokażemy, jak można je  
zrealizować, używając naszych produktów.  
Oto rozwiązania, które pomogą spełnić  
marzenia, bez względu na rozmiar  
i rodzaj łazienki.

strona 14 

Laura i Krzysiek

mała, ale  
wygodna
Dzięki naszym produktom 
i wskazówkom, nieduża 
łazienka stanie się 
przestronna i kompaktowa.

Dysponujesz dużą 
przestrzenią? Z nami  
w pełni ją wykorzystasz.  
Stwórz praktyczną  
łazienkę, zastosuj 
pomysłowe rozwiązania.

Nina i Sebastian

wszechstronna,  
w dobrym stylu

strona 102



przystępne 
ceny
Tylko u nas znajdziesz pomysłowe 
produkty w rozsądnych cenach  
na każdą kieszeń.

prostota 
Odkryj rozwiązania proste 
w montażu i utrzymaniu czystości.

pomysłowe 
rozwiązania
Twoje potrzeby stawiamy zawsze  
na pierwszym miejscu. Dlatego  
dzięki nam zaoszczędzisz miejsce, 
zyskasz więcej przestrzeni  
do przechowywania rzeczy  
i ułatwisz sobie codzienne życie.

pozytywny 
wpływ  
na środowisko
Teraz za sprawą naszych nowych  
baterii zużyjesz mniej wody,  
zachowując komfort użytkowania!

nasza pomoc
Potrzebujesz pomocnej dłoni? 
Zajrzyj na naszą stronę  
internetową lub porozmawiaj 
z pracownikami w sklepach.

To rozwiązania, które sprawiają, 
że remonty są łatwe i każdy może 
wykonać je sam.

czym jest 
GoodHome?

metalowy uchwyt

wewnątrz od zewnątrz

uchwyt

łat
we 
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GoodHome to nasza nowa marka produktu. 
Jest to znak jakości, innowacyjności i doskonałości.
Nasz produkt sprzedawany dotychczas pod marką Cooke&Lewis, który uzyskał bardzo pozytywne opinie klientów oraz spełnia nasze kryteria  
selekcji, już teraz w pełni zasługuje na wyróżnienie go marką GoodHome. Jednak przez pewien czas produkt ten może być sprzedawany  
w swoich dotychczasowych opakowaniach. Działając zgodnie z naszymi zasadami zrównoważonego rozwoju, uznaliśmy bowiem, że wymiana 
opakowań z powodu zmiany marki nie byłaby korzystna dla środowiska naturalnego. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że w opakowaniu otrzymają 
Państwo znakomity produkt. 

ułatwia życie



3   szukanie produktów
Zapoznaj się w sklepie lub online z naszymi 
produktami do łazienek. Przygotowaliśmy 
też praktyczne przewodniki, które pomogą 
Ci przygotować się do remontu. Gdy już znajdziesz 
wszystko, czego potrzebujesz, złóż zamówienie  
w internecie lub w sklepie stacjonarnym.  
Zakupy będą na Ciebie czekać po 2 godzinach  
od momentu złożenia zamówienia w ramach 
usługi Zamów i Odbierz. 

2  planowanie i ocena
Zacznij od dokładnego zmierzenia  
łazienki, potem możesz zabrać się  
za stworzenie projektu. Postaraj się  
maksymalnie wykorzystać przestrzeń  
i określić ilość czasu, pieniędzy  
oraz pracy niezbędnych do jego realizacji.
W razie potrzeby skorzystaj z usług naszych 
projektantów.*

1  poszukiwanie 
 inspiracji
Potrzebujesz więcej przestrzeni?  
A może lepszej organizacji  
lub bardziej relaksującego klimatu  
we wnętrzu? Koniecznie odwiedź  
nas na Instagramie i naszym kanale  
na YouTubie. Odkryj mnóstwo 
inspirujących rozwiązań 
i filmików instruktażowych.

* Usługa projektowania dostępna w wybranych sklepach.

prosty sposób 
na remont 
łazienki

Znalezienie pomysłu  
na aranżację łazienki nie 
jest łatwe. Niestety z jego 
urzeczywistnieniem bywa 
jeszcze trudniej. Dlatego 
możesz liczyć na nasze 
wsparcie na każdym etapie 
remontu – od inspiracji, przez 
planowanie, zakupy i realizację 
projektu, aż po utrzymanie 
i konserwację. 

4   realizacja
Na wsparcie możesz liczyć także  
po zakończeniu prac. Dzięki całej  
gamie naszych produktów 
do pielęgnacji, bez większych 

problemów zadbasz o schludny i czysty 
wygląd łazienki. A jeśli potrzeby Twojej 
rodziny się zmienią, chętnie pomożemy 
też w dalszej adaptacji pomieszczenia.

5   konserwacja i pielęgnacja

76
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Gdy już kupisz wszystko, czego 
potrzebujesz, pomyśl o instalacji. Choć 
może wydawać się to przytłaczające, 
pamiętaj, że zawsze służymy pomocą. 
Skorzystaj z naszych poradników  

i filmików instruktażowych, z których 
dowiesz się więcej o sposobie i czasie 
realizacji, produktach oraz narzędziach. 
A jeśli wciąż nie masz pewności, zwróć 
się do jednego z naszych pracowników.



1 Dla Promocyjnego Planu Spłat Ratalnych „3 do 6 miesięcy bez odsetek” 
dla karty kredytowej Visa Castorama, oferowanej przez Santander Consumer 
Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podst awie przykładu 
reprezentatywnego na 11.02.2019 r.: transakcja bezgotówkowa 600 zł,  
okres spłaty 6 miesię cy, oprocentowanie stałe 0%, prowizja 0 zł,  
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%, całkowita kwota 
do zapłaty 600 zł, całkowity koszt 0 zł. Wysokość rat 1–6, doliczanych do kwoty 
spłaty minimal nej, wynosi 100 zł.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego na karcie 
z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank.
2 Dla karty kredytowej wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy 
Oprocentowania (RRSO) 13,05% wyliczona została na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na 19.02.2019 r.
3 Szczegóły w regulaminie promocji „Mniejsze raty mniejsze odsetki”, 
dostępnym w sklepach Castorama.

Dodatkowe korzyści  
z kartą Castorama, RRSO 13,05%2:

  karta gotowa na zakupy od razu po podpisaniu umowy,
    limit nawet do 20 tys. zł,
  spłata w ratach nawet do 50 miesięcy3.

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl.

kupuj z kartą Castorama 
i spłacaj w ratach 0%1

, RRSO 0%możesz  
na nas liczyć
dostawa do domu
Chcesz zamówić dostawę?  
Twoje zakupy dostarczymy  
pod wskazany adres w dogodnym dla  
Ciebie terminie i określonym przedziale 
czasowym. Usługa transportu dostępna 
jest w godzinach otwarcia sklepu.

transport  
na telefon
Zamów transport przez telefon.  
Oferta obejmuje zarówno dostawę 
zamówień realizowanych telefonicznie, 
jak i tych składanych bezpośrednio  
w sklepie.

traficargo 
Jeśli wolisz sam przetransportować 
swoje zakupy do domu, ułatwimy  
Ci to dzięki usłudze TrafiCargo.  
Dostawcze auta na minuty czekają 
na Ciebie w wybranych sklepach 
Castorama.*

pomoc  
przy załadunku
Skorzystaj z pomocy pracowników 
Castoramy przy załadunku  
do samochodu towarów kupionych  
w naszym sklepie. Niezależnie  
od wielkości zakupów nasz personel 
pomoże Ci je przetransportować  
do auta, a także bezpiecznie ułożyć  
na czas przejazdu.

zakupy internetowe 
Chcesz zrobić zakupy, nie wychodząc  
z domu? Zamów produkty na naszej 
stronie, a my dostarczymy je wtedy, 
kiedy chcesz.

zamów i odbierz
Wybierz oraz opłać produkty za pomocą 
naszej strony internetowej i odbierz  
gotowe zamówienie po 2 godzinach  
od jego złożenia.  
Odwiedź castorama.pl i załatw zakupy  
od ręki!

* Lista sklepów z dostępną usługą na castorama.pl.

Projekt łazienka – Castorama 2019
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co składa się  
na łazienkę
idealną?

zanim ruszysz  
z miejsca… 
Projektowanie własnej łazienki 
to ekscytująca przygoda. 
Pamiętaj również, że remont  
to świetna okazja do 
odświeżenia lub wymiany 
instalacji elektrycznej  
czy hydrauliki. Zalecamy 
jednak skorzystać z pomocy 
eksperta, który zajmie się 
stroną techniczną projektu, 
a Tobie pozwoli skupić się 
na dobieraniu wymarzonych 
mebli, wyposażenia i akcesoriów. 
Mamy wszystko, co potrzebne 
do wykonania najbardziej 
innowacyjnych łazienkowych 
projektów. Nasi eksperci 
czekają na Ciebie z przydatnymi 
narzędziami, usługami 
i profesjonalną poradą.

wsparcie przy 
projekcie łazienki 

znajdziesz 
na castorama.pl

Marzysz o pięknej,  
a zarazem funkcjonalnej 
łazience? Pomożemy 
Ci zaprojektować 
pomieszczenie, aby jak 
najlepiej wykorzystać 
przestrzeń. W naszych 
sklepach znajdziesz 
łatwe w montażu 
i przystępne cenowo 
wyposażenie 
o nowoczesnym 
wzornictwie.

Projekt łazienka – Castorama 2019
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60 cm

80-87 cm

100 cm

70 cm

90 cm
80 cm

120 cm
(minimum)

20 cm 20 cm

40 cm

komfort  
i sprytna  
organizacja

Łazienki zwykle 
są małe, dlatego 
postaraliśmy się, 
aby nasze produkty 
pomysłowo 
zagospodarowywały 
dostępną przestrzeń  
i były wygodne  
w użyciu.

Oto kilka łatwych 
sposobów, dzięki 
którym użytkowanie 
łazienki stanie się 
komfortowe. toaleta

Po obu stronach muszli 
powinno być minimum  
20 cm wolnej przestrzeni,  
a przed nią – 40 cm.

wycieranie  
i ubieranie się
Pozostaw przynajmniej  
100 cm wolnego miejsca  
na wycieranie i ubieranie się.

umywalki
Umywalka na wysokości  
80–87 cm ułatwi mycie  
rąk i zębów.

lustra
Lustro najlepiej umieścić  
na wysokości 152–183 cm.  
Pamiętaj, aby nie wieszać 
go poniżej 120 cm.

sięganie po ręczniki
Ręczniki powinny znaleźć się 
nie dalej niż ok. 80 cm  
od wanny lub prysznica,  
by nie trzeba było daleko  
po nie sięgać.

wolna przestrzeń
Co najmniej 70 cm wolnego 
miejsca przed wanną i 80 cm  
w pobliżu prysznica i umywalki 
powinno wystarczyć, żeby móc 
swobodnie korzystać z łazienki.

13

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

12
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mała, ale 
wygodna

powierzchnia 
łazienki:
mała – 4,5 m2

Laura 
i Krzysiek

Ta łazienka 
sprawia wrażenie 
bardzo małej. 
Przechowywanie 
w niej rzeczy 
i poruszanie się 
po niej to nie lada 
wyzwanie.

Aby była wygodniejsza i bardziej komfortowa,  trzeba wygospodarować  w niej więcej 
przestrzeni.     

1514
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zaaranżuj 
swoją łazienkę
z naszym 
projektantem*

Jedna mała  
łazienka w domu?  
To może być problem. 
Aby maksymalnie 
wykorzystać 
jej potencjał, 
wyposażyliśmy  
ją w wąskie szafki, 
kwadratową 
narożną kabinę 
prysznicową oraz 
łatwy w czyszczeniu 
bezkołnierzowy WC 
Cavally.

praktyczne szafki
Wąskie szafki z kolekcji Imandra można  
łączyć na różne sposoby, zależnie od potrzeb  
i oczekiwanego efektu estetycznego.

funkcjonalny 
grzejnik
Montowany na ścianie grzejnik Kandor  
nie zajmuje dużo miejsca, ale skutecznie  
suszy i podgrzewa ręczniki.

sprytna kabina 
prysznicowa 
Nasze kabiny prysznicowe Beloya oferują 
dziewięć różnych sposobów otwierania drzwi. 
Dzięki temu znajdziesz rozwiązanie pasujące  
do przestrzeni, jaką dysponujesz. 

szafka narożna
Dzięki szafkom narożnym Imandra oraz 
docinanym na wymiar półkom w pełni 
wykorzystasz przestrzeń dostępną w łazience.

2

4
1

3

1

2

3

4

porady
projektanta

* Więcej informacji  
o usłudze projektowania  
w naszych sklepach
na stronie 178.

zadbaj o wykończenie

gres chromatic grys, kod 415561,  
wym. 29,8 x 59,8 cm, opak. 1,07 m2, IV kl. ścier., 59,98/m2   
farba kolorowa do łazienki brooklyn GoodHome 2,5 l, kod 744170, 25,99/l, 64,98

1716
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=415561+744170&o=0&l=47&s=-score


Narożna kabina 
prysznicowa Beloya 
odmieni łazienkę, doda 
jej elegancji i pozwoli 
w pełni wykorzystać 
dostępną przestrzeń.

efekt?  
przestronne  
wnętrze

Drzwiczki z systemem cichego 
domykania zapewnią komfort 
użytkowania.

Głębokie szuflady w meblach z kolekcji Imandra  
świetnie sprawdzą się w przechowywaniu 
wszystkich akcesoriów łazienkowych.

1918
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zeskanuj,  
aby zobaczyć  
całą historię

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/
wygodna



imandra
Funkcjonalne   
i kompaktowe  
meble modułowe.

1. zacznij od szafki pod umywalkę

2. potem wybierz umywalkę

3. następnie szafki ścienne

4. na końcu dobierz kolor

Łazienka to miejsce, 
w którym dużo się 
dzieje. Właśnie dlatego 
stworzyliśmy kolekcję 
GoodHome Imandra. 
Te modułowe meble 
łazienkowe sprawdzają 
się w każdym 
pomieszczeniu – są 
przestronne, trwałe  
i przystępne cenowo.

zalety:
drzwi z systemem 
cichego domykania

w pełni wysuwane, 
przestronne szuflady

wąskie szafki zajmujące 
niewiele miejsca

lustro*niebieski efekt drewna taupeszarybiały 

szafka ścienna
kod 510111
wym. 80 x 90 x 15 cm 
biała

328,-

* Wykończenia dostępne wyłącznie dla szafek ściennych.
Meble z kolekcji Imandra zaprezentowane na tej stronie posiadają certyfikat FSC.

umywalka konglomeratowa mila, kod 511439,   
szer. 100 cm, z syfonem oszczędzającym  
przestrzeń, 598,-  
szafka podumywalkowa wisząca, kod 510082,  
wym. 100 x 60 x 45 cm, 648,-    
szafka z lustrem na całej powierzchni,  
kod 510122, wym. 100 x 90 x 15 cm, 698,-   
metalowe nóżki portloe, 2 szt., kod 509978, 38,98  

lat

gwa ra n cji

10

21

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=510111+511439+510082+510122+509978&o=0&l=47&s=-score


imandra
efekt drewna

bateria umywalkowa piana,  
kod 520788, korek klik-klak, 268,- 
lampa LED emera, kod 827516, 79,98 
podwójna umywalka ceramiczna lana, kod 509987,  
szer. 120 cm, 698,-

szafka ścienna  
z lustrem  
na całej 
powierzchni
kod 510120 
wym. 60 x 90 x 15 cm 

448,-

głęboka szafka 
ścienna 

kod 521015  
wym. 40 x 90 x 36 cm

298,-

szafka 
podumywalkowa 
wisząca*
kod 521008
wym. 120 x 60 x 45 cm

898,-

umywalka 
ceramiczna 
lana
kod 509981
szer. 60 cm 
z syfonem 
oszczędzającym 
przestrzeń 

278,-

zobacz wszystkie 
produkty z serii 

imandra  
na castorama.pl

lat

gwa ra n cji

10

Meble z kolekcji Imandra efekt drewna zaprezentowane na tych stronach posiadają certyfikat FSC.
23

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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* Umywalka i baterie umywalkowe są sprzedawane osobno.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520788+827516+509987&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/szafka-p-u-imandra-120-wisz-drew-id-1101692.html
https://www.castorama.pl/szafka-cooke-lewis-imandra-z-lustrem-60-x-90-x-15-cm-id-1056517.html
https://www.castorama.pl/umywalka-ceramiczna-cooke-lewis-lana-60-cm-z-syfonem-id-1058772.html
https://www.castorama.pl/szafka-40x90x36-imandra-drewno-id-1101694.html


lat

gwa ra n cji

10

imandra 
szara

imandra 
taupe

umywalka nablatowa ceramiczna scalea,   
kod 509908, śr. 35 x wys. 11 cm, 168,- 
wysoka bateria umywalkowa olmeto,  
kod 520793, korek klik-klak, 338,-

szafka ścienna z lustrem na całej powierzchni,  
kod 510073, wym. 60 x 60 x 15 cm, 398,-  
bateria umywalkowa osani,  
kod 520789, korek klik-klak, 298,-

zobacz wszystkie 
produkty z serii 

imandra  
na castorama.pl

szafka podumywalkowa 
stojąca
kod 510091 
wym. 60 x 82 x 45 cm 

548,-

umywalka 
ceramiczna nira 
kod 509980
szer. 60 cm 

248,-

głęboka szafka ścienna 
szara z lustrem
kod 511391 
wym. 40 x 90 x 36 cm 

398,-

szafka ścienna 
kod 510109 
wym. 60 x 90 x 15 cm 

298,-

szafka 
ścienna 

z lustrem 
na całej 

powierzchni
kod 510120 

wym. 60 x 90 x 15 cm 

448,-

szafka 
podumywalkowa 
wisząca
kod 510088
wym. 120 x 60 x 45 cm

898,-

blat łazienkowy 
dębowy hartland

kod 511436 
wym. 183 x 2,7 x 45,5 cm

398,-

25
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zalety:
maksymalna 
pojemność 
przechowywania

całkowicie otwierane 
szuflady z systemem 
cichego domykania

prosty montaż

łatwe  
do czyszczenia 
wykończenie  
z połyskiem 

zestaw odpływowy 
oszczędzający 
przestrzeń  
w komplecie

meble modułowe 
GoodHome

mała i ciasna 
łazienka? imandra

wykorzystaj 
całą 
przestrzeń 

Virginie,  
kierownik produktu  
GoodHome Łazienki

niebieski efekt drewna taupeszarybiały 

lat

gwa ra n cji

10

przestrzeńzajęta
koliduje

nie koliduje

ty
po
wy
 s
yf
on

no
wy
 s
yf
on

mn
iej
sz
y

kompaktowa, 

modułowa 

konstrukcja zawsze
niskie ceny

szafka 
podumywalkowa 
imandra 60 cm 
z umywalką nira
kod 510074   
kod 509980 

  746 zł*

mamy  
na to proste 
rozwiązanie…

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt łazienka – Castorama 2019
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Szukasz praktycznych rozwiązań? 
Szafki Lena idealnie pasują do łazienek, 
w których liczy się funkcjonalność, 
minimalizm i nowoczesny styl.  
Dzięki nim w sprytny sposób 
zaaranżujesz przestrzeń  
pod umywalką. Meble dostępne są  
w trzech modnych kolorach - czarnym, 
białym oraz naturalnym dębie sonoma.

szafka wisząca 
kod 504100
wym. 30 x 60 x 22 cm 
sonoma

238,-

szafka 
podumywalkowa 
kod 504096 
wym. 60 x 45 x 42 cm
sonoma

398,-

szafka 
podumywalkowa 
kod  502558 
wym. 60 x 45 x 42 cm
biała

398,-

umywalka 
konglomeratowa 
kala
kod  504066
szer. 60 cm

318,-

umywalka  
ceramiczna simon 
kod 517542
szer. 60 cm
sonoma

248,-

półsłupek
kod 504099 
wym. 30 x 44 x 33 cm
sonoma

268,-

słupek
kod 502560 

wym. 30 x 147 x 33 cm
biały

498,-
słupek
kod 502565 
wym. 30 x 147 x 33 cm
czarny

498,-bateria umywalkowa 
hopa
kod 520763
korek automatyczny

248,-
umywalka 
konglomeratowa 
kala
kod 504065
szer. 80 cm

378,-

szafka 
podumywalkowa 
kod  502564
wym. 80 x 45 x 42 cm 
czarna

528,-

lena

2928
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jeszcze  
więcej  
miejsca
Kosmetyki, apteczka, golarki, 
suszarki. W łazience musi znaleźć 
się miejsce na wiele rzeczy.  
Kto jednak chciałby trzymać 
je wszystkie na wierzchu?  
Biorąc to pod uwagę,  
stworzyliśmy serię mebli  
i akcesoriów, dzięki którym  
ukryjesz więszość łazienkowych 
przyborów.

meble  
imandra
Są niezwykle smukłe, ale 
jednocześnie bardzo pojemne, 
dzięki czemu bez większego 
wysiłku wprowadzisz  
do swojej łazienki ład 
i porządek.

efektywne 
wykorzystanie 
przestrzeni

szafki  
z lustrami
Szafka z lustrem  
z kolekcji Imandra  
to idealny sposób 
na optyczne 
powiększenie 
pomieszczenia.

nasze wskazówki
Wybierz haczyki na ręczniki  
i szlafroki. Sięgnij po koszyki lub 
przegródki, aby lepiej zorganizować 
miejsce w szufladach. Skorzystaj  
z półek docinanych na wymiar,  
aby zagospodarować nietypowe 
przestrzenie.

3130
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Praktyczne 
akcesoria, które 
dopasują się  
do Twoich potrzeb.

amantea
listwa montażowa pozioma 120 cm, kod 520901, stal szczotkowana, 34,98
półka metalowa, kod 520909, biała, 49,98
pojemnik metalowy duży, kod 520917, biały, 49,98
mydelniczka metalowa, kod 520921, biała, 19,98
wieszaczek, 2 szt., kod 520895, stal szczotkowana, 6,98

uchwyt montażowy,  
kod 520894,  

stal szczotkowana, 9,98

pojemnik metalowy mały,  
kod 520915, taupe, 39,98 

listwa montażowa pionowa 45 cm,  
kod 520905, stal szczotkowana, 29,98

pojemnik metalowy mały, kod 520912, szary, 39,98

mydelniczka metalowa, kod 520920, szara, 19,98 
pojemnik metalowy duży, kod 520916, szary, 49,98

Wiemy, że Twoje 
potrzeby z czasem 
się zmieniają. 
Właśnie dlatego 
stworzyliśmy 
kolekcję 
modułowych 
akcesoriów 
łazienkowych 
amantea.

1.  wybierz sposób montażu

2. dopasuj akcesoria

3. dobierz kolor

niebieski biały taupe szary

pod prysznicem

w toalecie

uchwyt na papier,
kod 520928, stal szczotkowana, 29,98

półka metalowa,
kod 520907, stal szczotkowana, 84,98

taca metalowa,
kod 520926, niebieska, 39,98

szczotka wc,
kod 520929, stal szczotkowana, 49,98

nad wanną

zalety:
łatwe w czyszczeniu,  
trwałe wykończenie 

wykonane ze stali nierdzewnej

modułowe i uniwersalne 
rozwiązania

33
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koros

zalety:
łatwy montaż 
niewidocznymi  
śrubami lub taśmą

półki metalowe z otworami  
do odprowadzania wody

chromowane lub 
epoksydowe wykończenie 
gwarantujące trwałość 

metalowa płytka 
zapewniająca stabilność

Porządkowanie łazienki 
nigdy nie było tak łatwe.

wieszaczek z 2 uchwytami, kod 520935, chrom, 19,98

koszyk narożny, kod 520856, chrom, 19,98
(na zdjęciu: 4 szt. wieszaczek z 2 uchwytami,  
2 szt. koszyk narożny)

wieszaczek z 7 uchwytami,  
kod 520940, chrom, 49,98

półka prostokątna mrożona,  
kod 520878, tworzywo, 15,98

kubek mrożony, kod 520884,  
tworzywo, 9,98

uchwyt na suszarkę, kod 520866, chrom, 8,48

wieszak na ręczniki owal, kod 520942, chrom, 22,98

wieszaczek z 7 uchwytami, kod 520940, chrom, 49,98

koszyk głęboki mały, kod 520859, chrom, 14,98

  

białychrom mrożony żółty niebieski

akcesoria 
łazienkowe  
z metalu

akcesoria  
łazienkowe  
z tworzywa

Przeciętnie w łazience 
znajduje się około  
30 różnych kosmetyków 
i jest bardzo mało miejsca 
do ich przechowywania. 
Dlatego stworzyliśmy 
kolekcję akcesoriów koros, 
które można dopasować 
do stylu każdej łazienki. 
Dzięki tym produktom 
umieścisz na ścianie 
dodatkowe koszyki i półki. 
Teraz przechowywanie 
przyborów toaletowych 
i wieszanie ręczników  
może być banalnie proste.

1.  wybierz sposób montażu

2. dopasuj akcesoria

3. dobierz kolor

nad wanną

w toalecie

pod 
prysznicem

wieszaczek z 4 uchwytami, kod 520938, chrom, 33,98

pojemnik, kod 520888, żółty, tworzywo, 11,98

uchwyt na szczotkę wc, kod 520864, chrom, 15,98

uchwyt na papier, kod 520960, chrom, 19,98
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

34

Projekt łazienka – Castorama 2019

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520940+520878+520884+520866+520942&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520940+520859&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520938+520888+520864+520960&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520935+520856&o=0&l=47&s=-score


zawsze
niskie ceny

koszyk z dwoma 
wieszaczkami
kod 520854

kod 520934 (x 2)

39,94 zł

zalety:
dwie metody montażu: 
taśma lub śruby 

wykończenie chromowane 
lub białe epoksydowe 
zapewniające trwałość

łatwe czyszczenie

koros
metalowa płytka 
na spodzie
zapewnia 
stabilność

wieszaczek, kod 520934, chrom, 9,98 (x 2)
koszyk prostokątny, kod 520854, chrom, 19,98

nowe modułowe 
akcesoria 

łazienkowe

za mało miejsca 
na kosmetyki?

Marie 
kierownik produktu  
GoodHome Łazienki

metalowa płytka zapewnia 

stabilność, a otwory 

odprowadzają wodę

mamy  
na to proste 
rozwiązanie…

niewidocz
ne 

wkręty

taśma 
 

(tylko d
o płask

ich 

powierzc
hni)

koros wi
eszacze

k

łatwy m
ontaż 

 dwa ro
związa

nia w k
omplecie

lub
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płytki
Niezależnie od tego, gdzie 
chcesz ułożyć płytki – wokół 
luster, pod szafkami czy 
przy prysznicu – chętnie 
pomożemy Ci znaleźć wzór 
pasujący do Twojej łazienki. 
Nasze produkty są trwałe 
i łatwe w utrzymaniu. 
Projektując płytki podłogowe, 
inspirowaliśmy się drewnem, 
kamieniami i ceramiką. 

kolor
Zacznij od wyboru neutralnych 
kolorów, a następnie możesz 
zdecydować, czy dobrać 
uzupełniające czy kontrastowe 
barwy. A może wolisz śmiałe 
rozwiązania? Wzorzyste płytki 
świetnie sprawdzą się w okolicy 
prysznica lub umywalki.

tekstura
To obecnie hit. Gładkie płytki 
są wprawdzie łatwiejsze  
do czyszczenia, ale to 
teksturowane przykuwają 
uwagę i sprawiają wrażenie 
cieplejszych. Zastanów się,  
jak będą wyglądać na ścianach 
lub podłodze. Możesz też 
ułożyć je tylko na jednej ścianie 
albo połączyć z gładkimi. 

wielkość łazienki
W przypadku małej łazienki 
wybierz większe płytki. 
Dzięki temu zmniejszysz 
liczbę podziałów i optycznie 
powiększysz przestrzeń. 
Jeśli jednak zdecydujesz się 
np. na mozaikę, upewnij się, 
że fugi dobrze komponują 
się z płytkami (im więcej 
linii, tym przestrzeń wydaje 
się mniejsza). W niewielkich 
pomieszczeniach doskonale 
sprawdzają się płytki 
z połyskiem lub szklane, 
ponieważ lepiej odbijają 
i rozpraszają światło. 

wzory

karo prosty przesunięcie o 1/3

angielski prosty jodełka klasyczna proste ułożenie
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gres natural 
white sand

kod 417176
wym. 30 x 60 m

opak. 1,08 m2

IV kl. ścier.

49,98/m2

farba kolorowa 
do łazienki 
hamilton
GoodHome
kod 744178
2,5 l
25,99/l 

64,98

farba 
kolorowa 
do łazienki 
vancouver
GoodHome 
kod 744154
2,5 l
25,99/l 

64,98

gres ultimate 
marble
kod 417269 
wym. 60 x 60 cm  
opak. 1,08 m2 
IV kl. ścier.

89,98/m2

gres blue 
stone antracyt
kod 417315
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,12 m2

II kl. ścier.

79,98/m2

gres reclaimed grey
kod 417240
wym. 45 x 45 cm
opak. 1,23 m2

IV kl. ścier.

49,98/m2

zobacz pełną 
ofertę płytek  

na castorama.pl

Podczas projektowania 
łazienki w rozmiarze mini 
proponujemy połączyć 
elementy drewniane 
z kamiennymi. Te dwa 
surowce doskonale się 
uzupełniają i tworzą 
przytulną atmosferę.

41
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zawsze
niskie ceny

gres natural  
white sand
kod 417176 
wym. 30 x 60 cm 
opak. 1,08 m2 

IV kl. ścier.

49,98 zł/m2

zalety:
odpowiednie na podłogę i ściany

9 różnych, naturalnych wzorów

trwała, szkliwiona powłoka 
porcelanowa

można je stosować  
w pomieszczeniach  
z ogrzewaniem podłogowym

biały 
piasek

wybór  
na lata

płytki

gres natural 
white sand
kod 417176 
wym. 30 x 60 cm 
opak. 1,08 m2

IV kl. ścier.

49,98/m2

gres natural 
greige
kod 417178 
wym. 30 x 60 cm 
opak. 1,08 m2

III kl. ścier.

49,98/m2

gres natural 
antracyt
kod 417179 
wym. 30 x 60 cm 
opak. 1,08 m2

II kl. ścier.

49,98/m2
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dla licznej 
rodziny 

W tej łazience przestrzeń trzeba zaaranżować tak,  aby kilka osób jednocześnie mogło szybko przygotować się  na nadchodzący dzień. 

powierzchnia 
łazienki:
duża – 7 m2

Oto nasz cel: łazienka 
zaprojektowana w taki 
sposób, aby można 
było w przyszłości 
dopasowywać  
ją do zmieniających się 
potrzeb Twojej rodziny.

Luiza 
i Marek
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Bez względu na to,  
jak intensywnie 
użytkowana jest Twoja 
łazienka, powinna być 
funkcjonalna, wygodna  
i nowoczesna. Aby 
zaspokoić potrzeby 
młodej rodziny, trzeba ją 
zaprojektować z myślą 
o porannych godzinach 
łazienkowego szczytu. 
Specjalne strefy, 
zarówno dla dzieci,  
jak i dorosłych, 
umożliwiają wszystkim 
korzystanie z niej 
w tym samym czasie.

1

2

3

4

4

1

3

2

przestrzeń  
dla każdego
Projekt łazienki uwzględnia strefę,  w której można się  
umyć, wytrzeć i ubrać. W tym samym czasie inna osoba  
może korzystać np. z prysznica. Jest też miejsce 
do przechowywania ręczników. Dzięki podwójnej umywalce 
Imandra wszyscy mogą szybciej umyć ręce i zęby. 

mnóstwo miejsca 
na kosmetyki
Pod szafką podumywalkową Imandra, wyposażoną  
w nowoczesny odpływ oszczędzający miejsce, 
znajdują się w pełni wysuwane szuflady. Mają one 
głębokość 45 cm i zapewniają wystarczająco miejsca 
na ręczniki oraz zabawki kąpielowe dla dzieci. 

w gotowości
Solidny i wytrzymały mechanizm przesuwania 
stosowany w kabinach prysznicowych Beloya został 
stworzony z myślą o częstym użytkowaniu. 
Dzięki temu doskonale sprawdza się  
w łazienkach, z których korzysta kilka osób. 

dzieci w kąpieli
W ściance działowej, znajdującej się pomiędzy 
prysznicem a wanną, umieszczono jeden dopływ  
wody. To sprawia, że można brać jednocześnie 
prysznic i kąpiel. Ławeczka sprawdzi się podczas  
mycia dzieci.

porady
projektanta

gres ultimate marble, kod 417269,  
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,08 m2, IV kl. ścier., 89,98/m2  
farba kolorowa do łazienki  toulon GoodHome 2,5 l, kod 744158, 25,99/l, 64,98

zaaranżuj 
swoją łazienkę
z naszym 
projektantem*
* Więcej informacji  
o usłudze projektowania  
w naszych sklepach
na stronie 178.

zadbaj o wykończenie
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zeskanuj,  
aby zobaczyć  
całą historię

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/
rodzina

To przestronne 
pomieszczenie,  
z którego mogą bez 
problemu korzystać 
jednocześnie rodzice  
i dzieci. Dzięki temu poranne 
przygotowania są łatwiejsze  
i przebiegają w spokojniejszej 
atmosferze. 

Odseparowany prysznic to spore 
ułatwienie i oszczędność czasu.

Szafki Imandra z lustrami optycznie 
powiększają pomieszczenie. 

Dzięki podwójnej umywalce cała rodzina 
szybciej przygotuje się do nowego dnia.

efekt?  
rodzinna  
łazienka

4948
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oszczędność  
miejsca

Każda łazienka wymaga 
indywidualnego podejścia. 
Jeśli dysponujesz niewielkim 
metrażem, na pewno chcesz 
pomysłowo ją zagospodarować. 
Dzięki naszej ofercie możesz 
wybrać odpowiednie 
wyposażenie do swojej łazienki.

kabina prysznicowa 
beloya
Każda łazienka jest inna, dlatego nasze 
kabiny prysznicowe Beloya są dostępne 
z 9 różnymi opcjami otwierania drzwi. 
To pozwala dobrać rozwiązanie idealnie 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
użytkowników.  

efektywne 
wykorzystanie 
przestrzeni

nasze wskazówki
Zagospodaruj dostępną 
powierzchnię – szafki Imandra  
można zamontować na całej 
wysokości ściany lub nad drzwiami. 
Maksymalnie wykorzystaj wolne 
miejsca – wąskie szafki świetnie 
sprawdzą się za drzwiami, 
w narożnikach lub za skosami,  
a także pod umywalką.
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Kabiny prysznicowe Beloya w pełni 
odpowiadają Twoim potrzebom.  
W naszej ofercie znajdziesz zarówno 
transparentne, jak i te z lustrzanym  
dekorem. Wszystkie są wykonane  
ze szkła hartowanego o grubości 8 mm  
i mają powłokę ułatwiającą czyszczenie.

beloya
zalety
9 różnych sposobów  
otwierania w dwóch wykończeniach:  
transparentnym i z lustrzanym dekorem

dostępne szerokości od 70 do 160 cm

panel o wysokości 195 cm zapobiega  
rozchlapywaniu się wody

bezpieczne szkło o grubości 8 mm  
zwiększa odporność na drgania

odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

do 2,5 cm regulacji w przypadku  
krzywizny ściany

łatwa w czyszczeniu i odporna  
na osadzanie się kamienia powłoka

drzwi przesuwne z systemem cichego 
domykania

kompatybilne z parawanami  
nawannowymi Nubia

drzwi  
wahadłowe
kod 509855
szer. 100 cm 
szkło z lustrzanym 
dekorem 
profile w kolorze chromu

848,-

drzwi  
uchylne*
kod 509843
szer. 90 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu 

698,-

kabina 
kwadratowa
kod 509837
wym. 90 x 90 cm 
szkło z lustrzanym 
dekorem 
profile w kolorze chromu 

1348,-
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* W przypadku drzwi uchylnych i uchylnych podwójnych wymagany jest  
montaż uchwytu stabilizującego, kod 509871, 98,98.

lat

gwa ra n cji
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https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-cooke-lewis-beloya-kwadratowa-szklo-lustrzane-90-cm-id-1059494.html
https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-cooke-lewis-beloya-wahadlowe-100-cm-szklo-lustrzane-id-1059512.html
https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-cooke-lewis-beloya-uchylne-90-cm-transparentne-id-1059500.html


mamy  
na to proste 
rozwiązanie…

zalety
drzwi przesuwne  
z systemem cichego 
domykania

profil magnetyczny  
ułatwiający zamykanie 

powłoka zapobiegająca 
powstawaniu osadu na szkle

bezpieczne szkło  
o zwiększonej grubości 8 mm

drzwi idealnie 
dopasowujące się  

do każdego 
pomieszczenia

kabina 
prysznicowa 
w małej 
łazience?

Nicolas 
kierownik produktu  
GoodHome Łazienki 

Olivier 
inżynier 
GoodHome Łazienki szkło transparentne lub z lustrzanym 

dekorem oraz profile w kolorze chromu

beloya
drzwi 
prysznicowe 
dostępne 
w 9 różnych 
wariantach

narożna połączenie

uchwyt

z trzema scianami

z jedną scianą

profil

tech
nika

zawsze
niskie ceny

drzwi przesuwne 
beloya 120 cm
kod 509864

848 zł

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-cooke-lewis-beloya-przesuwne-120-cm-transparentne-id-1059521.html


jak…  
wybrać kabinę 
prysznicową
Tworząc projekt, weź przede 
wszystkim pod uwagę to, 
jak duża jest Twoja łazienka. 

W naszej ofercie znajdziesz kabiny prysznicowe 
w różnych kształtach, pasujące do każdej 
łazienki – od kompaktowych narożnych 
po przestronne, nowoczesne, typu walk-in. 

gdzie będzie stała kabina? 
Elementy potrzebne do instalacji nowej kabiny 
prysznicowej zależą od tego, gdzie będzie ona 
umieszczona. Ważne jest też, czy wyłącznie 
wymieniasz poprzedni prysznic, nie zmieniając jego 
lokalizacji, czy planujesz go przestawić. 

Przy wyborze miejsca sprawdź, ile przestrzeni 
potrzeba na otwarcie drzwi, a także zweryfikuj 
lokalizację takich elementów jak wieszaki na ręczniki, 
rury i doprowadzenia, oświetlenie czy wywietrzniki.

Gdy już wybierzesz idealne miejsce,  
przyjrzyj się ścianom, żeby określić,  
ile ścianek prysznicowych potrzebujesz.

ile miejsca masz do dyspozycji?  
Gdy już zdecydujesz, gdzie postawić prysznic, 
oceń dostępną przestrzeń i możliwości. 

Dostępne szerokości od 70 do 160 cm.

półokrągła 
Idealna do mniejszych łazienek 
– doskonale pasuje do narożnika i nie 
zajmuje zbyt dużo miejsca. Drzwi  
są przesuwne, aby zapewnić  
jak najwięcej miejsca. 

kwadratowa 
Elegancka i stylowa, a do tego bardzo 
nowoczesna. Kwadratowe kabiny 
to także większy wybór drzwi i ścianek.

prostokątna 
Zapewnia dodatkową przestrzeń 
wewnątrz kabiny, ale wciąż nie zabiera 
zbyt dużo powierzchni łazienki.

walk-in 
Najbardziej prestiżowy typ prysznica. 
Wymaga brodzika o niskim profilu  
lub odpływu liniowego.

jaki typ kabiny?

 1 ściana 
 2 ścianki 

prysznicowe

 2 ściany 
 1 ścianka 

prysznicowa

 3 ściany 
 0 ścianek 

prysznicowych
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Chcesz mieć łazienkę w wydaniu luksusowym?  
Zapoznaj się z naszą kolekcją kabin 
prysznicowych Zilia, wykonanych  
z hartowanego szkła o grubości 10 mm.

zilia
zalety 
cztery różne sposoby otwierania  
w transparentnym wykończeniu

dostępne szerokości od 80 do 160 cm

panel o wysokości 200 cm zapobiega  
rozchlapywaniu się wody

bezpieczne szkło o grubości 10 mm  
zwiększa odporność na drgania

odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

do 2,5 cm regulacji w przypadku  
krzywizny ściany

łatwa w czyszczeniu i odporna  
na osadzanie się kamienia powłoka

prosty montaż i regulacja bez śrub

kabina 
półokrągła
kod 518513
wym. 90 x 90 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu 

1698,-

lat

gwa ra n cji

10

Produkty Naya są funkcjonalne i stylowe. 
Wysoki panel uniemożliwia rozpryskiwanie się 
wody, a ponadto jest wyposażony w praktyczny 
wieszak, dzięki czemu nie musisz sięgać zbyt 
daleko po ręczniki! 

naya
zalety 
dwa różne sposoby otwierania drzwi  
w transparentnym wykończeniu

dostępne szerokości od 80 do 120 cm

panel o wysokości 195 cm zapobiega  
rozchlapywaniu się wody

bezpieczne szkło o grubości 8 mm  
zwiększa odporność na drgania

odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

do 2,5 cm regulacji w przypadku 
krzywizny ściany

łatwa w czyszczeniu i odporna  
na osadzanie się kamienia powłoka

drzwi uchylne*
kod 516674
szer. 80 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu 

748,-

drzwi 
przesuwne
kod 516673
szer. 120 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu

998,-

lat

gwa ra n cji

10

5958
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* W przypadku drzwi uchylnych 
i uchylnych podwójnych 
wymagany jest montaż uchwytu 
stabilizującego, kod 509871, 98,98.
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zobacz pełną ofertę 
produktów  

z kolekcji naya 
na castorama.pl

zobacz pełną ofertę 
produktów  

z kolekcji zilia 
na castorama.pl

https://www.castorama.pl/drzwi-uchyl-naya-80cm-szk-trans-id-1084212.html
https://www.castorama.pl/drzwi-przes-naya-120-szklo-trans-id-1084211.html
https://www.castorama.pl/kabina-pol-zilia-90-inox-transp-id-1098716.html


onega zalety 
sześć różnych sposobów otwierania  
w dwóch wykończeniach:  
transparentnym i z białym dekorem

dostępne szerokości od 70 do 120 cm

panel z bezpiecznego szkła o grubości 
5 mm i wysokości 190 cm zapobiega 
rozchlapywaniu się wody 

odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

możliwość regulacji do 2,5 cm 
w przypadku krzywizny ściany

Kabiny prysznicowe w komplecie z brodzikiem  
z kolekcji Orion i Parma zapewniają swobodę 
ruchów, jednocześnie oszczędzając miejsce 
w łazience. Idealnie pasują do nowoczesnych 
pomieszczeń. 

orion  
i parma

drzwi 
wahadłowe
kod 509799
szer. 80 cm 
szkło z białym dekorem 
profile w kolorze białym

448,-

kabina 
kwadratowa 
orion z niskim 
brodzikiem
kod 508359
wym. 80 x 80 cm 
szkło grafitowe 
profile w kolorze satyny 
dostępna także  
o wym. 90 x 90 cm

598,-

Solidne kabiny prysznicowe z naszej 
kolekcji Onega są wykonane  
z hartowanego szkła o grubości 5 mm.  
Dodatkowo charakteryzują się 
uniwersalnością i łatwym montażem. 

kabina półokrągła 
orion z niskim 
brodzikiem
kod 502145
wym. 80 x 80 cm 
szkło grafitowe 
profile w kolorze satyny
dostępna także o wym. 90 x 90 cm 

398,-

kabina 
półokrągła 
parma  
z wysokim 
brodzikiem
kod 521373
wym. 80 x 80 cm 
szkło z dekorem  
profile w kolorze 
chromu
dostępna także 
o wym. 90 x 90 cm

1198,-

6160
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zobacz pełną ofertę 
produktów  

z kolekcji onega na 
castorama.pl

zobacz pełną ofertę 
produktów  

z kolekcji orion i parma 
na castorama.pl

https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-cooke-lewis-onega-wahadlowe-80-cm-bialy-wzor-id-1059482.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-durasan-parma-wave-80-x-80-200-cm-wysoki-brodzik-chrom-id-1108146.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-breezz-orion-80-x-80-x-195-cm-niski-brodzik-id-819.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-breezz-orion-square-80-x-80-x-195-cm-niski-brodzik-id-99582.html


Łazienki

JAK ZAINSTALOWAĆ KABINĘ 
WALK IN

Z pewnością nie raz podczas remontu 
głowiliśmy się nad tym, jak wpasować 
nowy prysznic w wystrój łazienki. W końcu 
powinien nie tylko zapewniać nam 
komfort podczas kąpieli, lecz 
jednocześnie wpływać na ogólny odbiór 
pomieszczenia. Świetnym wyjściem z tej 
sytuacji jest wykorzystanie kabin z 
kolekcji Beloya – zobaczmy, co warto o 
nich wiedzieć!

- w asortymencie znajdziemy drzwi do 
kabiny z 9 różnymi sposobami otwierania. 
Są to m.in. modele uchylne, typu western, 
składane czy przesuwne. Pozwala nam to 
na perfekcyjne dopasowanie ich do 
kształtu pomieszczenia;

jak… 
zainstalować  
kabinę 
prysznicową  
walk-in ścianka  

walk-in beloya  
kod 509729

szer. 120 cm
szkło transparentne 

profile w kolorze chromu
 w zestawie uchwyt 

teleskopowy 

698,-

brodzik liquid 
z odpływem 

liniowym 
kod 511567 

wym. 140 x 90 x 6 cm
do zabudowy płytkami

10 lat gwarancji

798,-

walk-in  
onega i beloya
Kabiny prysznicowe typu walk-in zapewniają swobodę ruchu 
przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni. Stworzyliśmy 
kolekcje, w których znajdziesz rozwiązania idealnie pasujące 
zarówno do Twojej łazienki, jak i Twojego stylu życia.

Nowa kabina prysznicowa 
może stanowić element 
wyposażenia remontowanej 
łazienki lub uzupełnienie 
obecnej. Jeśli rozważasz 
samodzielny montaż, 
skorzystaj z naszych 
praktycznych wskazówek. 

zeskanuj,  
aby zapoznać  
się z instrukcją

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/
instalacja-kabina

63
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zobacz pełną ofertę 
kabin prysznicowych 

 na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509729+511567&o=0&l=47&s=-score


zawsze
niskie ceny

ścianka walk-in onega
kod 509818
szer. 90 cm

szkło transparentne 
profile w kolorze chromu

w zestawie uchwyt teleskopowy

378,-

ścianka  
walk-in beloya
kod 509735
szer. 80 + 45 cm
szkło z lustrzanym dekorem
profile w kolorze chromu 
panel ruchomy 
w zestawie uchwyt 
teleskopowy

918,-

ścianka  
walk-in beloya
kod 509732
szer. 80 cm
szkło z lustrzanym dekorem 
profile w kolorze chromu
w zestawie uchwyt 
teleskopowy

648,-

zalety
odwracane mocowania

powłoka zapobiegająca 
powstawaniu osadu

bezpieczne szkło  
o zwiększonej grubości 8 mm

ścianka  
walk-in beloya   

120 cm
kod 509729

beloya
łatwa i szybka 
w montażu 
ścianka  
walk-in

698 zł

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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lat

gwa ra n cji
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509735+509732&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-cooke-lewis-onega-walk-in-z-uchwytem-90-cm-5-mm-transparentna-id-1059475.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-cooke-lewis-beloya-walk-in-z-uchwytem-120-cm-8-mm-transparentna-id-1059449.html


Może być półokrągły, prostokątny 
lub kwadratowy. Zastanów się, 
który będzie lepiej wyglądał  
w Twojej łazience. 

brodziki

prostokątny brodzik  
prysznicowy piro

kod 511582
wym. 120 x 80 x 2,7 cm

konglomerat
 powłoka antypoślizgowa

 w zestawie regulowane nóżki
możliwość docięcia na wymiar

 5 lat gwarancji

698,-

półokrągły brodzik 
prysznicowy lagan 

kod 521541
wym. 90 x 90 x 15 cm 

powłoka antypoślizgowa 
biały akryl 

w zestawie regulowane nóżki 

248,-

półokrągły brodzik 
prysznicowy lena

kod 505293 
wym. 80 x 80 x 14 cm 

biały akryl
 powłoka antypoślizgowa

w zestawie regulowane nóżki 
system wyciszający Stabilsound ®

10 lat gwarancji

368,-

kwadratowy brodzik 
prysznicowy helgea
kod 509753 
wym. 90 x 90 x 4,5 cm 
konglomerat  
powłoka antypoślizgowa  
w zestawie regulowane nóżki
5 lat gwarancji 

498,-

kwadratowy brodzik 
prysznicowy limski 
kod 514170
wym. 80 x 80 x 2,8 cm 
konglomerat
powłoka antypoślizgowa
w zestawie regulowane nóżki 
5 lat gwarancji 

448,-

odpływy liniowe

Odpływy liniowe 
sprawdzają się 
zarówno w malutkich 
kabinach, jak i tych 
dużych, typu walk-in. 
Najbardziej pasują do 
nowoczesnych wnętrz. 
Ich konstrukcja pozwala 
na łatwe utrzymanie 
w czystości. Wszystkie 
są pokryte powłoką 
antypoślizgową. 

To rozwiązanie jest hitem ostatnich sezonów.  
Daje swobodę aranżacji, bo odpływy liniowe można  
bez problemu zamontować w dowolnym miejscu.

odpływ 
liniowy best 
drain
kod 521576
wym. 64 x 11 x 7 cm
w zestawie kołnierz 
uszczelniający

298,-

odpływ liniowy 
medium
kod 508819
wym. 71,5 x 12,4 x 6,5 cm
w zestawie kołnierz 
uszczelniający
10 lat gwarancji

328,-

odpływ liniowy slot ACO
kod 514682
wym. 78,5 x 7 x 9,2 cm
w zestawie kołnierz uszczelniający

598,-

odpływ liniowy  
slim Durasan
kod 508620
wym. 85 x 10 x 12 cm

398,-

kod 508820, wym. 81,5 x 12,4 x 6,5 cm, 348,-
kod 508821, wym. 91,5 x 12,4 x 6,5 cm, 378,-

kod 514683, wym. 88,5 x 7 x 9,2 cm, 618,-

kod 508621, wym. 95 x 10 x 12 cm, 428,-
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521576+508819+508820+508821+514682+514683&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508620+508621&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/brodzik-pol-lagan-90-akryl-id-1109024.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509753+505293&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/brodzik-marmurowy-cooke-lewis-posejdon-80-x-80-cm-kwadratowy-id-980.html
https://www.castorama.pl/brodzik-konglomeratowy-cooke-lewis-albi-prostokatny-80-x-120-x-2-7-cm-id-1052314.html


zobacz pełną ofertę 
pryszniców 

 na castorama.pl

kolumna 
prysznicowa 
bavi
kod 509714 
3-funkcyjna słuchawka
deszczownica śr. 23,8 cm
mydelniczka
5 lat gwarancji
zestaw nie zawiera baterii

198,-

zestawy  
prysznicowe 
Każde wnętrze od czasu do czasu  
wymaga odświeżenia. Wystarczy 
zamontować nowy zestaw prysznicowy, 
aby całkowicie odmienić kabinę.

kolumna  
prysznicowa 
khabonina
kod 509715
5-funkcyjna słuchawka
deszczownica 20 x 20 cm
5 lat gwarancji
zestaw nie zawiera baterii

238,-

bateria 
prysznicowa 
lecci 
kod 519211
10 lat gwarancji

148,-

system 
podtynkowy  
get z baterią
kod 511612 
deszczownica śr. 18 cm 
5 lat gwarancji

998,-

panel  
prysznicowy 
lekima
kod 511676
stal nierdzewna
6 dysz
bateria termostatyczna
5 lat gwarancji 

748,-
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509715+519211&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-cooke-lewis-bavi-3-funkcyjna-chrom-id-1061725.html
https://www.castorama.pl/system-podtynkowy-grohe-get-1-funkcyjny-sr-30-cm-z-bateria-chrom-id-1061796.html
https://www.castorama.pl/panel-prysznicowy-cooke-lewis-lekima-143-x-20-cm-6-dysz-stal-szczotkowana-id-1061803.html


zestaw 
prysznicowy bilis 

kod 509891
4-funkcyjna słuchawka

mydelniczka
5 lat gwarancji

zestaw nie zawiera baterii

148,-

słuchawka 
prysznicowa kirrily 
kod 509823
3-funkcyjna
5 lat gwarancji

36,98

kolumna 
prysznicowa 

kod 501601
deszczownica śr. 20 cm

mydelniczka
gumowy perlator łatwy  

w czyszczeniu

79,98

bateria prysznicowa 
rize z termostatem
kod 519436
10 lat gwarancji

198,-

zobacz pełną 
ofertę armatury 
na castorama.pl

Wystarczy wymienić baterię prysznicową 
lub wannową, by nadać pomieszczeniu 
inny charakter.

bateria 
prysznicowa  
hopa 
kod 520782
10 lat gwarancji

278,-

bateria  
wannowa lazu

kod 518761
gumowy perlator łatwy  

w czyszczeniu 
10 lat gwarancji

178,-

zestawy  
prysznicowe 
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https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-hopa-chrom-id-1098851.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509891+518761&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/bateria-pryszn-rize-termost-chr-id-1098728.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=501601+509823&o=0&l=47&s=-score


kolumna 
prysznicowa 

equinox z baterią 
termostatyczną

kod 509704
deszczownica 20 x 20 cm

5 lat gwarancji 

498,-

kolumna 
prysznicowa 
vitalio joy z baterią 
termostatyczną
kod 503341 
deszczownica śr. 18 cm
5 lat gwarancji

998,-

zestaw 
prysznicowy 
imani z baterią 
termostatyczną
kod 509703 
mydelniczka
5 lat gwarancji

278,-

zestaw 
prysznicowy 
crometta 
kod 504643 
2-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

148,-

system podtynkowy 
mycube  
z baterią
kod 521648 
2-funkcyjna słuchawka
deszczownica śr. 24 cm
5 lat gwarancji

1198,-

zestawy 
prysznicowe 
Kolumna 
prysznicowa  
z deszczownicą 
sprawdzi 
się zarówno 
w kabinach,  
jak i przy  
wannach 
z parawanem. 
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https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-cooke-lewis-equinox-20-x-20-cm-1-funkcyjna-z-bateria-termostatyczna-id-1061717.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509703+504643&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/system-podtynkowy-prysznicowy-hansgrohe-mycube-sr-24-cm-2-funkcyjna-z-bateria-id-1113475.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-grohe-vitalio-joy-bt-chrom-id-1029413.html


kabiny  
z hydromasażem

kabina  
z hydromasażem 

aurea z niskim 
brodzikiem

kod 502743
wym. 90 x 90 x 218 cm 

6 dysz masujących  
radio  

oświetlenie LED 

1798,-

kabina  
z hydromasażem  
apollo  
z wysokim  
brodzikiem
kod 509316 
wym. 80 x 80 x 235 cm 
3 dysze masujące 
deszczownica 
siedzisko 

668,-

kabina  
z hydromasażem 

marina z niskim 
brodzikiem

kod 503970
wym. 90 x 90 x 218 cm  

6 dysz masujących 
deszczownica w zadaszeniu 

radio  
oświetlenie 

1598,-

kabina  
z hydromasażem 
eques z wysokim 
brodzikiem
kod 502117
wym. 120 x 85 x 215 cm
6 dysz masujących
deszczownica w zadaszeniu 
radio 
oświetlenie 
siedzisko
prawa 
dostępna także lewa

1498,-

kabina z hydromasażem 
spa z niskim brodzikiem

kod 514797
wym. 120 x 80 x 215 cm 

2 sekcje z silikonowymi dyszami
deszczownica w zadaszeniu

radio 
oświetlenie

lewa 
dostępna także prawa

2598,-
To idealne rozwiązanie, dzięki któremu 
stworzysz w łazience swoje osobiste 
królestwo relaksu i odpoczynku. 
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https://www.castorama.pl/kabina-z-hydromasazem-armazi-apollo-80-x-80-cm-wysoki-brodzik-id-1035725.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-armazi-eques-85-x-120-x-215-cm-prawa-id-1085385.html
https://www.castorama.pl/kabina-z-hydromasazem-cooke-lewis-marina-90-cm-niski-brodzik-id-1035711.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-cooke-lewis-aurea-90-x-90-x-218-cm-id-1035677.html
https://www.castorama.pl/kabina-spa-120x80-lewa-wb-radio-id-1060713.html


dodatkowa 
łazienka 

powierzchnia:
bardzo mała – 2,5 m2

Emilia

W tym niewielkim 
pomieszczeniu musi 
zmieścić się kabina 
prysznicowa, toaleta  
i umywalka.

Musi być 
na tyle mała, żeby znalazło się dla niej miejsce w rogu pokoju,   a jednocześnie  funkcjonalna
 i przystępna 
       cenowo.

777776
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Im mniejsza łazienka, tym 
trudniej ją zaprojektować. 
Nie jest to jednak 
niemożliwe. Z naszą 
pomocą na pewno Ci się 
uda. Dajemy Ci proste, ale 
przemyślane rozwiązania.  
Na przykład łatwe  
w montażu ścianki 
działowe, które gwarantują 
wystarczającą dozę 
prywatności, oddzielając 
strefę łazienkową 
z prysznicem od miejsca 
do spania. W ten sposób 
stworzysz tak pożądane 
dodatkowe pomieszczenie.

sprytna  
kanalizacja
W tylnej ścianie znajdują się  
podłączenia wody, co upraszcza 
instalację wodno-kanalizacyjną. 

łatwe 
przechowywanie
Umywalka ladoga oraz szafki ścienne 
doskonale się prezentują, a przede 
wszystkim są bardzo pojemne.

ciepła podłoga
Winylowa podłoga, imitująca  
jasne drewno, sprawia,  
że pomieszczenie jest przytulne.   

półokrągła kabina 
prysznicowa
Szczelna ścianka działowa dyskretnie  
dzieli przestrzeń, a wbudowane drzwi 
przesuwne zajmują niewiele miejsca. 
Łóżko ustawiono równolegle do ścianki, 
dzięki czemu głowa nie jest skierowana  
w stronę łazienki.

1

2

4

3

porady
projektanta

gres worn wood, kod 417200, wym. 17,5 x 60 cm, opak. 1,05 m2, 59,98/m2 
farba kolorowa do łazienki marseille GoodHome 2,5 l, kod 744189, 25,99/l, 64,98

zaaranżuj 
swoją łazienkę
z naszym 
projektantem*
* Więcej informacji  
o usłudze projektowania  
w naszych sklepach
na stronie 178.

zadbaj o wykończenie

24

1

3
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zeskanuj,  
aby zobaczyć  
całą historię

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/ 
dodatkowa-lazienka

To dodatkowe 
pomieszczenie przyda 
się w każdym domu.  
Dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom  
i uproszczonej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej 
stworzenie łazienki  
w rogu sypialni jest 
bardzo łatwe. 

Narożny prysznic to doskonałe 
rozwiązanie – nie zajmuje wiele 
miejsca, więc po skończeniu 
mycia z łatwością się wytrzesz. 

Drzwi przesuwne zajmują niewiele 
przestrzeni i zapewniają prywatność.

Podświetlane lustro nad  
umywalką przyda się na przykład  
do wykonania makijażu.

efekt?  
łazienka  
przy sypialni

8180
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W naszych sklepach 
znajdziesz nowe modele 
baterii, które nie tylko 
wyglądają atrakcyjnie, lecz 
także są bardzo trwałe.  
Stosujemy też wiele 
innowacyjnych rozwiązań, 
pozwalających na redukcję 
zużycia wody.

jak… 
wybrać 
baterię

bateria wannowo- 
-prysznicowa
Połączenie baterii wannowej i prysznicowej 
to idealny wybór w przypadku niewielkich 
łazienek. W naszych sklepach dostępne 
są artykuły o różnorodnym wzornictwie  
– od tradycyjnych po nowoczesne.

perlatory (napowietrzacze)
Dzięki perlatorom woda zostaje napowietrzona. 
Jej strumień się nie zmienia, ale zmniejsza się 
jej zużycie, a co za tym idzie – rachunki za wodę 
stają się niższe. 

bateria umywalkowa  
z mieszaczem
Baterie z mieszaczem robią dokładnie  
to, co sugeruje ich nazwa – mieszają wodę 
gorącą i zimną, pozwalając Ci osiągnąć 
optymalną temperaturę. Dostępne 
z perlatorem oraz efektem kaskadowym.

jak… 
zainstalować
baterię

Nowe baterie odświeżą  
wygląd Twojej łazienki  
i pozwolą zaoszczędzić  
wodę. Jeśli instalujesz 
je samodzielnie, skorzystaj 
z naszych praktycznych 
instrukcji. 

zeskanuj,  
aby zapoznać  
się z instrukcją

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/
instalacja-kran

Łazienki

JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIĘ

Baterie stojące, nazywane też 
sztorcowymi, stanowią jeden z najważ- 
niejszych elementów armatury kuchennej 
i łazienkowej. Możemy je zainstalować 
zarówno w zlewozmywaku, jak i wannie. 
A jak tego dokonać? Podpowiadamy krok 
po kroku.

Przygotowanie

Zanim rozpoczniemy właściwy montaż 
baterii stojącej, powinniśmy przepłukać 
instalację wodociągową, zamykając 
następnie zawory odpowiadające za 
dopływ wody. Przed przystąpieniem do 
głównego zadania warto też sprawdzić, 
czy posiadamy wszystkie niezbędne 

GoodHome łazienki 2019
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mamy  
na to proste 
rozwiązanie…

zalety:
zużywa do 40% mniej wody 
dzięki wbudowanemu 
regulatorowi

w komplecie zestaw 
odpływowy i korek klik-klak

łatwy w czyszczeniu perlator 
wkręcany monetą

pomaga  
oszczędzać  
wodę

piana
bateria  

z łatwym i szybkim 
montażem od góry

kłopotliwa 
instalacja  
nowej baterii?

Charles 
kierownik produktu  
GoodHome Łazienki

perlator wkręcany 

monetą

lat

gwa ra n cji

10

technologia
dźwignia

korpus

fo
rm

a

pr
os
ta

rzut z góry
pierscień maskujący

zawsze
niskie ceny

bateria  
umywalkowa  
piana
kod 520788

268 zł

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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Przeciętny Europejczyk  
zużywa aż 142 litry wody dziennie!  
To dużo, pamiętaj jednak,  
że każdy z nas może dokonać 
zmian. Dzięki naszym pomysłowym 
rozwiązaniom, zrobisz to bez 
większego trudu i wyrzeczeń.

oszczędzanie 
wody

toalety z funkcją 
spłukiwania  
dwudzielnego
O ile starsze modele mogą 
zużywać ponad 10 litrów 
wody na jedno spłukanie, 
o tyle nasza nowa toaleta
zużywa tylko 3,5 litra – to
ogromna oszczędność!

w trosce 
o środowisko

łatwe w montażu 
baterie z perlatorem 
(napowietrzaczem)
Baterie wyposażone są  
w perlatory, które zapewniają 
mocny strumień, a zarazem 
oszczędzają wodę. 

innowacyjne baterie 
z termostatem
Nie musisz już za każdym razem 
ustawiać optymalnej temperatury. 
Baterie z termostatem zapamiętają, 
jaka odpowiada Ci najbardziej. 

8786
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bateria  
umywalkowa pazar 

kod 518754
łatwy do czyszczenia  

gumowy perlator  
korek automatyczny

10 lat gwarancji

228,-

bateria  
umywalkowa  
hoffell
kod 519565
łatwy do czyszczenia  
gumowy perlator
korek automatyczny
10 lat gwarancji

128,-

bateria umywalkowa  
lynton z systemem cold start

kod 520807
perlator wkręcany monetą  

korek klik-klak
10 lat gwarancji

338,-

Nasza bogata oferta baterii 
umywalkowych obejmuje  
różne modele. Z pewnością 
znajdziesz wśród nich coś 
dla siebie. Nasze produkty 
to gwarancja najwyższej jakości. 

baterie

bateria 
umywalkowa 
arborg
kod 520762
perlator w kształcie 
plastra miodu 
korek automatyczny 

48,98

bateria  
umywalkowa  
olmeto
kod 520790
korek klik-klak
10 lat gwarancji

318,-

bateria umywalkowa  
arsuz 
kod 518579
łatwy do czyszczenia  
gumowy perlator 
korek automatyczny
10 lat gwarancji

118,-

bateria umywalkowa lecci
kod 520870
perlator wkręcany monetą  
korek klik-klak
10 lat gwarancji

198,-
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https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-lynton-chrom-id-1099621.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-arborg-chrom-1-id-1098834.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-arsuz-chrom-id-1098741.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-olmeto-chrom-id-1099167.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-lecci-chrom-id-1101056.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-pazar-chrom-id-1098744.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-hoffell-chr-id-1098734.html


bateria 
prysznicowa

 kod 519050

99,98

bateria 
prysznicowa  
kod 519209

138,-

bateria umywalkowa
kod  518587 

gumowy perlator
korek automatyczny

168,- bateria 
umywalkowa

kod 518517
gumowy perlator

korek automatyczny

69,98

bateria 
wannowa 
kod 518760
gumowy perlator

128,-

termostatyczna bateria prysznicowa 
kod 518758

zabezpieczenie chroniące przed oparzeniami

298,-

bateria umywalkowa  
kod 520806
zabezpieczenie chroniące  
przed oparzeniami 
perlator wkręcany monetą

korek klik-klak

298,-

termostatyczna bateria wannowa  
kod 518516
zabezpieczenie chroniące przed oparzeniami 
gumowy perlator 

298,-

bateria umywalkowa  
kod 521545  
gumowy perlator 
korek automatyczny

298,-

bateria wannowa
kod 521550
zabezpieczenie chroniące  
przed oparzeniami 
gumowy perlator 
system AirPower napowietrzający wodę

368,-

  
bateria prysznicowa 

kod  521551
zabezpieczenie chroniące 

przed oparzeniami

348,-

bateria wannowa
kod 518761 

gumowy perlator

178,-

eidarlazu

berrowmysport lat

gwa ra n cji

5

lat

gwa ra n cji

10
lat

gwa ra n cji

10

lat

gwa ra n cji

10

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518517+518760+519050&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518516+520806+518758&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=519209+518587+518761&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521545+521551+521550&o=0&l=47&s=-score


wicierico

start newhopa

lat

gwa ra n cj i

5

lat

gwa ra n cji

5

bateria 
umywalkowa 

 kod 521252 
gumowy perlator

korek automatyczny  

78,98

bateria umywalkowa 
czarna
kod 520771

gumowy perlator
korek klik-klak 

268,-

bateria wannowa czarna
kod 520780
perlator w kształcie  
plastra miodu

328,-

bateria 
prysznicowa   

kod 520782

278,-

bateria  
umywalkowa
kod 514805 
perlator Grohe ecojoy 
korek klik-klak

228,-

bateria  
prysznicowa

 kod 514806

248,-

bateria wannowa  
kod 514804
perlator w kształcie  

plastra miodu  

298,-

bateria 
umywalkowa  

kod 520763 
gumowy perlator  

korek automatyczny 

248,-

bateria 
wannowa  
kod 520777 
gumowy perlator   

298,-

bateria 
prysznicowa 
czarna
kod 520785

228,-

bateria 
umywalkowa   

wysoka czarna
 kod 520774 

gumowy perlator
korek klik-klak 

378,-

bateria  
prysznicowa   
kod 521253

138,-

bateria  
wannowa 

   kod 521251
perlator w kształcie  

plastra miodu

158,-

lat

gwa ra n cji

10

lat

gwa ra n cji

10
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520763+520782+520777&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520771+520774+520780+520785&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=514805+514806+514804&o=0&l=47&s=-score


mamy  
na to proste 
rozwiązanie…

bateria 
oszczędzająca 

wodę, 
a jednocześnie 

zachowująca 
komfort 

użytkowania

zużywasz zbyt 
dużo wody 
w łazience?  

Charles 
kierownik produktu 
GoodHome Łazienki

gumowy perlator  łatwy do czyszczenia zalety:
wbudowany regulator  
zużywający mniej wody

w komplecie zestaw 
odpływowy z korkiem 
automatycznym  

łatwy w czyszczeniu 
gumowy perlator

lazu
pomaga 
oszczędzać 
wodę

lat

gwa ra n cji

10

zawsze
niskie ceny

bateria 
umywalkowa lazu
kod 518587

168 zł

95

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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jaki typ 
umywalki?

  nablatowe
montowane na blacie  

lub na szafce podumywalkowej

łatwa instalacja

wpuszczane
klasyczny  
i dyskretny styl

montowane  
w blacie 
lub w szafce 
podumywalkowej

meblowe
tworzą z szafką jedną 
całość 

estetyczne rozwiązanie 
idealne do małych 
łazienek

na postumencie
montowane na kolumnie przymocowanej  
do podłogi, osłaniającej rury i przyłącza

jak…  
wybrać 
umywalkę

W naszej ofercie 
znajdziesz przeróżne 
rodzaje umywalek. 
Na podstawie 
wymiarów i stylu 
łazienki pomożemy 
Ci dobrać odpowiedni 
model.

1. umywalka ceramiczna albena nablatowa, kod 509917,  
wym. 54 x 40 x 13 cm, 238,-

2. umywalka ceramiczna nura nablatowa, kod 509907, śr. 31 cm, 188,-

3. umywalka konglomeratowa mila meblowa, kod 511437, wym. 60 x 45 x 12 cm, 
dostępna także w innych wymiarach, 378,-

4. umywalka ceramiczna atlantic ścienna, kod 507526,  
wym. 60 x 51 x 19 cm, dostępna także w innych wymiarach, 128,-

5. umywalka ceramiczna tahoe wpuszczana w blat,  
kod  509903, wym. 42 x 42, 198,-

2

1

3

4
5

pojedyncza  
czy podwójna?
Zastanów się, ile miejsca masz do dyspozycji  
w swojej łazience oraz ilu domowników 
korzysta z niej regularnie. W dużej  
łazience, w której bywa tłoczno, podwójna 
umywalka pomoże zaoszczędzić czas. Dzięki 
temu rozwiązaniu dwie osoby będą mogły 
przebywać w niej w tym samym momencie.

jaki kształt?
Okrągła, prostokątna, kwadratowa,  
a może owalna? Spośród naszych modeli  
z pewnością wybierzesz ten idealnie 
pasujący do Twojej łazienki.

9796

Projekt łazienka – Castorama 2019

https://www.castorama.pl/umywalka-scienna-54-x-40-5-x-13-cm-id-1060366.html
https://www.castorama.pl/umywalka-nablatowa-ceramiczna-40-5-x-16-5-cm-id-1060341.html
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https://www.castorama.pl/umywalka-scienna-ceramiczna-cersanit-atlantic-60-cm-z-otworem-armature-id-19322.html
https://www.castorama.pl/umywalka-wpuszczana-42-5-x-42-x-17-5-cm-id-1060332.html


panel 
winylowy 
deska 
naturalna 
kod 319925
wym. 15 x 120 cm 
opak. 2,56 m2

dąb

69,98/m2

farba kolorowa 
do łazienki nice 
GoodHome
kod 744178
2,5 l
25,99/l

64,98

gres hydrolic 
kod 417146
wym. 20 x 20 cm 
opak. 1 m2

IV kl. ścier.

99,98/m2

gres hydrolic 
plain 

kod 417140
wym. 20 x 20 cm 

opak. 1 m2

II kl. ścier.
antracytowy

99,98/m2

glazura 
trentie
kod 415969
wym. 10 x 20 cm 
opak. 0,8 m2

biały

64,98/m2

gres hydrolic plain 
white 
kod 417142
wym. 20 x 20 cm 
opak. 1 m2

V kl. ścier.

99,98/m2

gres hydrolic plain light 
blue
kod 417144
wym. 20 x 20 cm 
opak. 1 m2

III kl. ścier.
jasnoniebieski

99,98/m2

gres arrezo 
beige
kod 415934
wym. 15 x 60 cm 
opak. 1 m2

III kl. ścier.
dąb

49,98/m2

mozaika ścienna 
parmia
kod 415956
wym. 30 x 30 cm

27,98/szt.

gres norvegio
kod 417194
wym. 30 x 30 cm 
opak. 1,44 m2

IV kl. ścier.
dąb

24,98/m2

gres hydrolic 
plain black
kod 417139
wym. 20 x 20 cm 
opak. 1 m2

I kl. ścier.

99,98/m2

gres hydrolic 
calisson
kod 417149
wym. 20 x 20 cm 
opak. 1 m2

IV kl. ścier.

99,98/m2

gres hydrolic 
callsson blue
kod 417150
wym. 20 x 20 cm 
opak. 1 m2

IV kl. ścier.

99,98/m2

gres hydrolic 
flower blue 
kod 417151
wym. 20 x 20 cm 
opak. 1 m2

IV kl. ścier.

99,98/m2

glazura armonia 
blanco
kod 414818
wym. 15 x 15 cm
opak. 0,99 m2

79,98/m2

Wybraliśmy produkty, które dodadzą  
Twojej łazience skandynawskiego charakteru. 
Połączenie bieli z błękitem nada wnętrzu 
świeżości, a drewniane meble oraz łatwa 
w montażu podłoga winylowa z ciepłym 
efektem drewna zrównoważą chłodne odcienie.

zobacz pełną 
ofertę płytek  

na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417146+417142+417151+417140+417144&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=415934+415969&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=414818+415956&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417149+417139+417150&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=744178+417194+319925&o=0&l=47&s=-score


slapton
Przestronne półki w łazience,  
z której korzysta cała rodzina,  
to duże udogodnienie. Zestaw 
Slapton ułatwi organizację wszystkich  
akcesoriów i kosmetyków.

słupek
kod 509939

wym. 35 x 128 x 30 cm

258,-

szafka 
podumywalkowa
kod 509938
wym. 60 x 51 x 45 cm

178,-

umywalka 
ceramiczna

kod 509937
szer. 60 cm 

118,-

rumba lustro dunnet
kod 511417
wym. 60 x 80 cm

59,98

szafka 
podumywalkowa
kod 508376
wym. 47 x 83 x 30 cm

178,-

umywalka ceramiczna Domus, kod 585332, szer. 50 cm, 118,-

szafka wisząca, kod 536482, wym. 30 x 60 x 22 cm, 158,-

półsłupek, kod 536476, wym. 30 x 84 x 33 cm, 258,-

słupek, kod 536478, wym. 30 x 184 x 33 cm, 398,-

Meble z kolekcji Rumba zaprezentowane na tej stronie posiadają certyfikat FSC. Meble z kolekcji Slapton zaprezentowane na tej stronie posiadają certyfikat FSC.
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508376+585332+536482+536476+536478&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=511417+509938+509939&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/umywalka-ceramiczna-slapton-60-cm-id-1058357.html


wszechstronna 
w dobrym stylu 

Ta łazienka powinna mieć więcej miejsca  do przechowywania rzeczy, pełnić wiele funkcji, a przy tym  być przestronna  i stylowo wyglądać.

powierzchnia 
łazienki:
duża – 6 m2

Nina  
i Sebastian

To miejsce, w którym dużo 
się dzieje – od codziennego 
prysznica czy kąpania dzieci 
po przechowywanie i pranie. 
Mimo tego, może być czystym 
i stylowym pomieszczeniem, 
z którego z przyjemnością 
będzie korzystać cała rodzina.
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podłoga winylowa, płytka concrete grey, kod 319034, wym. 60 x 60 cm, 89,98/m2  
farba kolorowa do łazienki clontarf GoodHome 2,5 l, kod 744183, 25,99/l, 64,98

zaaranżuj 
swoją łazienkę
z naszym 
projektantem*
* Więcej informacji  
o usłudze projektowania  
w naszych sklepach
na stronie 178.

komfort 
i przestrzeń 
Zanim stworzyliśmy szafki łazienkowe Ladoga, 
przeanalizowaliśmy sposób, w jaki ludzie  
korzystają z łazienki. Właśnie dlatego te meble  
są wąskie i nie zajmują zbyt dużo miejsca.

suszenie 
ręczników
Aby nadać łazience charakteru, a po prysznicu 
mieć możliwość wytarcia ciała ciepłym  
ręcznikiem, wyposażyliśmy ją w grzejnik.  

lepsze oświetlenie 
W celu maksymalnego wykorzystania 
naturalnego światła wpadającego przez 
okno, zastosowaliśmy przezroczystą kabinę 
prysznicową.

ukryte 
wyposażenie
Zabudowując pralkę i kosz na bieliznę, 
zapewniliśmy dyskrecję i porządek.

1

2

3

4

W intensywnie 
używanej rodzinnej 
łazience optymalizacja 
przestrzeni ma 
kluczowe znaczenie. 
Dodatkowe miejsce 
do przechowywania 
sprawi, że wnętrze 
będzie harmonijne 
i łatwe do utrzymania 
w porządku. 
W stworzeniu 
zorganizowanego 
i funkcjonalnego 
pomieszczenia duże 
znaczenie mają 
szczegóły, takie jak 
wymiary mebli.

4

2

1

3

porady
projektanta

zadbaj o wykończenie

4
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Dzięki płytkim szafkom  
i półokrągłemu prysznicowi  
w łazience znalazło się 
jeszcze miejsce na wannę, 
toaletę oraz pralkę i kosz  
na bieliznę w zabudowie.  
Tak zagospodarowana 
przestrzeń nie sprawia 
wrażenia ciasnej i jest bardzo 
funkcjonalna. 

Przezroczysta kabina 
prysznicowa optycznie 
powiększa pomieszczenie.

Zabudowane pralka i kosz 
na bieliznę dyskretnie 
wtapiają się w aranżację. 

Szafki Ladoga są bardzo wąskie,  
ale też pojemne – pomieszczą 
wszystko, co jest potrzebne w łazience. 

efekt? 
wielozadaniowa 
łazienka

zeskanuj,  
aby zobaczyć  
całą historię

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/
wszechstronna
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ladoga

szafka podumywalkowa, kod 518442, wym. 80 x 81 x 36 cm, biała , 298,-  
umywalka konglomeratowa makonda, kod 520932, szer. 80 cm, 298,- 
słupek, kod 518450, wym. 40 x 190 x 36 cm, biały, 448,-

2 pojedyncze szafki, kod 518447, wym. 40 x 90 x 15 cm, miętowe, 178,-/szt.
umywalka konglomeratowa makonda, kod 520931, szer. 60 cm, 248,- 
szafka podumywalkowa, kod 518441, wym. 60 x 81 x 36 cm, 228,-

Rozwiązania 
idealne nawet 
do najmniejszych 
łazienek.

zalety
mała głębokość

stylowe, matowe wykończenie

łatwy montaż

drzwi z systemem cichego 
domykania

W łazience liczy się każdy centymetr. Dlatego zaprojektowaliśmy 
płytkie, modułowe meble Ladoga, które sprawdzą się w każdej 
przestrzeni, a dodatkowo mają przystępną cenę i są bardzo 
funkcjonalne. 

1.  wybierz szafkę podumywalkową
2. dopasuj umywalkę
3. dobierz szafki wiszące
4. wybierz kolor

biały matmiętowy mat*

słupek na pranie
kod 518464
wym. 40 x 190 x 36 cm 
biały
w zestawie 2 kosze na pranie

478,-

szafka  
pod umywalkę  
kod 518459
wym. 60 x 36 x 54 cm 
biała

218,-

umywalka ceramiczna 
towan  
kod 520797
szer. 60 cm 
biała

218,-

szafka wisząca 
niska  
kod 518446
wym. 60 x 60 x 15 cm 
biała

198,-szafka wisząca 
wysoka  
kod 518444
wym. 60 x 90 x 15 cm 
biała

228,-

zobacz pełną 
ofertę mebli 

na castorama.pl

lat

gwa ra n cji

10

kod 518448, 
miętowa, 228,-

kod 518449, 
miętowa, 198,-

109

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

108
* W wersji miętowy mat dostępne są wyłącznie szafki wiszące i słupek.
Meble z kolekcji Ladoga zaprezentowane na tych stronach posiadają certyfikat FSC.
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518444+518448+518446+518449&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/umywalka-slimlight-60-id-1099174.html
https://www.castorama.pl/slupek-na-pranie-slimlight-bialy-id-1097599.html
https://www.castorama.pl/szafka-p-u-60x36x54-slimlight-b-id-1097598.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518447+520931+518441&o=0&l=47&s=-score


zalety
specjalna konstrukcja 
oszczędzająca miejsce

stylowe uchwyty z drewna 
jesionowego

drzwi z systemem cichego 
domykania

regulowana półka

* Cena za zestaw nie zawiera baterii 
umywalkowej.

ladoga
idealny 
zestaw  
w atrakcyjnej 
cenie

szafki doskonale 
dopasowujące 

się do każdej 
przestrzeni

brak miejsca  
do przechowywania 
w małej łazience?

Fabrice  
kierownik 
ds. wyposażenia 
GoodHome Łazienki 

lat

gwa ra n cji

10

zawsze
niskie ceny

szafka 
podumywalkowa 
ladoga 60 cm  
z umywalką 
makonda
kod 518441, 520931

476 zł*

mamy  
na to proste 
rozwiązanie…

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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Aby rodzinna łazienka wyglądała na przestronną 
i nowoczesną, dodaliśmy płytki w naturalnych barwach 
oraz ciekawych kształtach.

gres kontainer light grey
kod 417229
wym. 60 x 60 cm 
opak. 1,43 m2

69,98/m2

mozaika lolo gold
kod 413693

wym. 30,5 x 32 cm 
opak. 1,43 m2

64,98/szt.

farba kolorowa 
do łazienki 
clontarf 
GoodHome 
kod 744183 
2,5 l 
25,99/l 

64,98

glazura brika arte 
kod 415898
wym. 23,7 x 7,8 cm
opak. 0,55 m2

biała 

76,98/m2

glazura salerna biała 
kod 415966
wym. 25 x 40 cm 
opak. 1 m2

34,98/m2

gres reclaimed  
off white  
kod 417239 
wym. 30 x 60 cm 
opak. 1,24 m2

49,98/m2

gres konkrete  
ivory 
kod 415917
wym. 29,7 x 59,8 cm
opak. 1,24 m2

IV kl. ścier.

39,98/m2
zobacz pełną 
ofertę płytek  

na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417229+744183+413693&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417239+415966+415917+415898&o=0&l=47&s=-score


jak… 
wybrać  
wc

kompakty
Te klasyczne modele są łatwe  
w montażu i użytkowaniu.  
Dzięki nim zaaranżujesz  
funkcjonalne wnętrze.

To podstawowy element 
wyposażenia każdego 
domu i mieszkania. 
Aby każdy znalazł 
odpowiedni model 
do swojej aranżacji, 
zadbaliśmy o bogatą 
ofertę kompaktów, 
stelaży i misek WC.

miski wc
Są łatwe w montażu,  
a dzięki ukrytym elementom 
konstrukcyjnym i instalacyjnym 
dobrze się prezentują. 
Dodatkowo oszczędzają 
miejsce i ułatwiają sprzątanie 
podłogi.

czy wiesz, że… 

Standardowe spłukanie 
toalety wykorzystuje 
6 litrów wody, co stanowi 
aż 22% całego domowego 
zużycia! Na szczęście 
dwustopniowy system 
spłukiwania pozwala 
każdego dnia oszczędzać 
mnóstwo wody.

zabudowy  
stelaży wc
Zabudowa pozwala ukryć stelaż,  
instalację i spłuczkę. Jest dostępna  
w 2 wersjach: gotowa do układania płytek 
i gotowa do malowania.

115114
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mamy  
na to proste 
rozwiązanie…

zalety
bezkołnierzowa konstrukcja 
ułatwiająca czyszczenie

wolnoopadająca deska wc  
z funkcją szybkiego 
demontażu

oszczędzająca wodę 
funkcja spłukiwania 
dwudzielnego 3/6 l

bezkołnierzowa 
miska wc 

GoodHome

uciążliwe 
szorowanie  
miski wc?

higienicznie  
i czysto

cavally

funkcjonalna 

konstrukcja 

bezkołnierzowa 

deska wc z funkcją szybkiego demontażu

Cecile  
projektantka  
GoodHome Łazienki 

Julien  
inżynier  
GoodHome Łazienki

lat

gwa ra n cji

10

zawsze
niskie ceny

komapkt wc cavally 
bezkołnierzowy
kod 518131

398 zł

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-poz-dur-wo-sw-id-1095691.html


toalety 
bezkołnierzowe
Brak kołnierza w misce 
WC oznacza mniej 
miejsca na gromadzenie 
się bakterii. 

udogodnienia 
utrzymujące 
łazienkę  
w czystości 

zawieszane  
wyposażenie
Toalety i umywalki  
do montażu ściennego  
oraz szafki ścienne pozwalają  
na umycie całej podłogi  
bez potrzeby manewrowania 
między stojącymi  
elementami wyposażenia.

specjalna  
powłoka
Kabiny prysznicowe  
Beloya mają powłokę 
zapobiegającą osadzaniu się 
kamienia, dzięki czemu  
łatwo je wycierać i czyścić. 

Wymarzona łazienka powinna być 
stylowa, funkcjonalna i łatwa  
do utrzymania w czystości.  
Dlatego nasze artykuły projektujemy  
z myślą o dobrym wzornictwie,  
prostej konserwacji oraz łatwym 
użytkowaniu.

łatwe 
czyszczenie

119118
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umywalka 
ścienna teesta
kwadratowa 
kod 518434
wym. 40 x 56 x 20 cm
z otworem na baterię

148,-

postument  
do umywalki 
kod 518431
wym. 18 x 71 x 21 cm

89,98
kompakt wc 

teesta
kod 518097 

bezkołnierzowy

deska duroplast 
wolnoopadająca  

szybki demontaż

498,-

Wyposażenie łazienki prezentuje się najlepiej, kiedy jego elementy są ze sobą 
spójne. Stworzyliśmy więc dwie serie tej samej jakości, ale o innym wyglądzie. 
Teraz możesz wybrać bezkołnierzową miskę WC okrągłą lub kwadratową, 
a następnie dobrać do niej umywalkę.

umywalka ścienna 
cavally okrągła

kod 518432
wym. 40 x 56 x 18 cm

z otworem na baterię

128,-

stelaż 
podtynkowy  
wc zagar
kod 521189
z przyciskiem chrom
378,-

miska wc  
cavally 
kod 518430 
bezkołnierzowa 
deska duroplast 
wolnoopadająca 
szybki demontaż 
398,-

cena za zestaw

776,-

kompakt wc cavally  
z umywalką
kod 518100
bezkołnierzowy
bateria umywalkowa z korkiem
deska duroplast wolnoopadająca 
szybki demontaż

748,-

teesta i cavally
lat

gwa ra n cji

10

121

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/komp-wc-teesta-bok-bk-dur-wo-sw-id-1095232.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518434+518431&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/umywal-scienna-cavally-40x56x18-id-1097586.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521189+518430&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/komp-wc-teesta-umyw-bk-dur-wo-sw-id-1095235.html


zeskanuj,  
aby zapoznać  
się z instrukcją

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/
instalacja-toaleta

miska wc  
GoodHome cavally
kod 518430
bezkołnierzowa  

deska duroplast wolnoopadająca 

szybki demontaż

10 lat gwarancji

398,-

Łazienki

JAK ZAINSTALOWAĆ MISKĘ 
WISZĄCĄ

Przy okazji remontu czy wykańczania 
nowej łazienki z pewnością staniemy 
przed pytaniem – zdecydować się na 
tradycyjny kompakt czy miskę 
podwieszaną? Produkt, który wybierzemy, 
będzie służył nam przez wiele lat, dlatego 
warto dobrze przemyśleć jego zakup. W 
poniższym artykule sprawdzimy, czym 
charakteryzują się poszczególne typy 
sanitariatów i spróbujemy odpowiedzieć 
na pytanie, który z nich lepiej sprawdzi się 
w naszej łazience.

Sedes stanowi jeden z podstawowych 
elementów wyposażenia naszej łazienki. 
Nie może zabraknąć go w żadnym domu 
– inaczej nasze codzienne funkcjonowan-
ie byłoby znacznie utrudnione. Raz 

miski  
wc

miska wc arkus
kod 518466
deska polipropylen
10 lat gwarancji

118,-

miska wc  
GoodHome 
teesta
kod 518099
bezkołnierzowa  

deska duroplast 
wolnoopadająca  

szybki demontaż

10 lat gwarancji

498,-

Dzięki naszym wiszącym miskom WC kurz  
nie ma gdzie się ukryć, co sprawia, 
że sprzątanie jest o wiele prostsze.

jak... 
zainstalować 
miskę  
wc

Wiszące miski WC mocuje 
się do ścian. Świetnie się 
prezentują, mają ukryty 
zbiornik i minimalnie stykają 
się z innymi powierzchniami 
w łazience, dzięki czemu 
oszczędzają miejsce. Nasz 
praktyczny przewodnik 
online poprowadzi Cię przez 
kolejne etapy samodzielnego 
montażu. 
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/miska-wc-cavally-bk-dur-wo-sw-id-1097584.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518466+518099&o=0&l=47&s=-score


zestawy 
podtynkowe

zestaw podtynkowy wc 
inteo
kod 504566 
stelaż  
miska  
deska polipropylenowa 
przycisk chrom  
10 lat gwarancji

548,-

Zestaw 
podtynkowy 
można kupić 
gotowy albo 
stworzyć 
samemu, 
dobierając stelaż 
i miskę WC.

stelaż zagar
kod 521189 
przycisk chrom 
10 lat gwarancji
378,-

miska jabi
kod 521101 
bezkołnierzowa  
deska duroplast wolnoopadająca  
szybki demontaż  
10 lat gwarancji
258,-

cena za zestaw

636,-

zestaw podtynkowy  
wc naxos
kod 511548
stelaż  
miska bezkołnierzowa  
deska slim duroplast  
wolnoopadająca 
przycisk chrom
szybki demontaż
10 lat gwarancji

938,-

stelaż zagar
kod 521189 
przycisk chrom 
10 lat gwarancji
378,-

miska gap
kod 503949 
bezkołnierzowa  
deska duroplast  
wolnoopadająca  
szybki demontaż  
5 lat gwarancji
798,-

cena za zestaw

1176,-

zestaw podtynkowy  
wc senner
kod 518473
stelaż 
miska bezkołnierzowa  
deska duroplast wolnoopadająca 
szybki demontaż
przycisk chrom 
5 lat gwarancji

998,-

stelaż unifix 
kod 503416 
przycisk chrom
10 lat gwarancji
598,-

miska nova
kod 503617 
bezkołnierzowa  
deska duroplast 
wolnoopadająca
7 lat gwarancji
598,-

cena za zestaw

1196,-

stelaż unifix
kod 503416 
przycisk chrom
10 lat gwarancji
598,-

miska modo
kod 517779 
bezkołnierzowa 
deska slim duroplast  
wolnoopadająca
7 lat gwarancji
998,-

cena za zestaw

1596,-
zobacz pełną 
ofertę stelaży  

i misek wc  
na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-inteo-z-deska-wolnoopadajaca-id-95480.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521189+521101&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-cersanit-naxos-rimless-z-deska-wolnoopadajaca-id-1049060.html
https://www.castorama.pl/zest-podt-senner-dur-b-k-w-o-s-w-id-1097728.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521189+503949&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=503416+503617&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=503416+517779&o=0&l=47&s=-score


kompakty wc
Świetnie prezentują się zarówno  
w klasycznych, jak i nowoczesnych łazienkach,  
a dodatkowo bardzo łatwo się je montuje.  

Tradycyjne kompakty 
WC nie muszą wcale 
wyglądać nudno.  
W naszej bogatej 
ofercie dostępnych jest 
wiele modeli o różnych 
kształtach, więc bez 
problemu znajdziesz 
rozwiązanie idealnie 
wpisujące się w Twoją 
aranżację.

kompakt wc  
seno
kod 511549
bezkołnierzowy 
deska duroplast 
wolnoopadająca 

szybki demontaż
10 lat gwarancji

518,-

kompakt wc  
taza
kod 503757 
deska polipropylenowa 
wolnoopadająca
10 lat gwarancji

288,-

kompakt wc 
nevada
kod 502112
deska duroplast 
wolnoopadająca
szybki demontaż
10 lat gwarancji

348,-

kompakt wc 
tapia
kod 521099 
deska polipropylenowa

178,-

kompakt wc  
lagon
kod 521100
deska polipropylenowa  
wolnoopadająca
5 lat gwarancji

228,-

kompakt wc  
valois
kod 521106 
deska duroplast wolnoopadająca
szybki demontaż
10 lat gwarancji

388,-

zobacz 
pełną ofertę 

kompaktów wc  
na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cersanit-seno-rimless-z-deska-wolnoopadajaca-id-1049061.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-tapia-polipropylen-splukiwanie-3-6-l-id-1114433.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cersanit-taza-z-deska-wolnoopadajaca-id-1051010.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cooke-lewis-lagon-polipropylen-splukiwanie-3-6-l-id-1107994.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cersanit-nevada-z-deska-wolnoopadajaca-id-12901.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cooke-lewis-valois-z-wolnoopadajaca-deska-z-duroplastu-id-1107997.html


Od tradycyjnych desek po nieszablonowe  
wzory i kolory – w naszej ofercie  
każdy znajdzie coś dla siebie.

palmi*
kod 508494
biała
MDF

74,98

deski  
wc 

cervia
kod 508513
drewno dębowe

148,-

comfort 
kod 503885
biała
polipropylen 
wolnoopadająca
szybki demontaż

61,98

tivella  
szara, kod 521071
biała, kod 521070
taupe, kod 521072
duroplast
wolnoopadająca
szybki demontaż

158,-

noli 
czarna, kod 516501 
biała, kod 516500
srebrna, kod 516499
MDF
wolnoopadająca
szybki demontaż

138,-

changi
biała, kod 516496
szara, kod 516497
taupe, kod 516498
duroplast
wolnoopadająca
szybki demontaż
slim

138,-

diani*
zielona, kod 508505
taupe, kod 508507
szara, kod 508504
beżowa, kod 508506
niebieska, kod 508503
duroplast
wolnoopadająca
szybki demontaż

99,98

himara
kod 508639
biała
polipropylen 

29,98

bakau
kod 508501
duroplast
biały

69,98

genoa
biała, kod 508677

szara, kod 508679
taupe, kod 508678

duroplast
wolnoopadająca

84,98

nosara
pan/pani , kod 508512
most, kod 508510
złote rybki, kod 508511
brokat, kod 508509
MDF

148,-

palmi
sześcian, kod 517961
kotwice, kod 517991
stolice, kod 517953
groszki, kod 517945
MDF

99,98

carilo family
kod 508508
biała  
polipropylen 
wolnoopadająca 
szybki demontaż

138,-

Stworzyliśmy deskę WC 
doskonałą do łazienek,  
z których korzystają dzieci 
– do deski standardowej 
wielkości dołączyliśmy 
mniejszą. Jest ona 
wolnoopadająca, co 
zapobiega przytrzaśnięciu 
małych palców.

andrano
kod 508515
koral
żywica poliestrowa

158,-

deska wc
kod 508683
biała
polipropylen 

19,98

czarnaniebieskasrebrnabiałazielona

niebieskaszarabiałazielonataupe

* kolory diani

beżowa

* kolory palmi

taupe czerwona

diani*
kod 508502
biała 
duroplast
wolnoopadająca
szybki demontaż

88,98

palmi*
zielona, kod 508498
taupe, kod 508496
srebrna, kod 508499
czarna, kod 508500
czerwona, kod 508495
niebieska, kod 508497
MDF

84,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=516496+516497+516498+&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-wc-cooke-lewis-mdf-palmi-biala-id-1017812.html
https://www.castorama.pl/deska-wc-cooke-lewis-andrano-koral-id-1025127.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508498+508496+508499+508500+508495+508497&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-wc-himara-polipropylen-biala-id-1026160.html
https://www.castorama.pl/deska-wc-cooke-lewis-comfort-wolnoopadajaca-z-polipropylenu-biala-id-19369.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=517961+517991+517953+517945&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508512+508510+508511+508509&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-wc-diani-z-duroplastu-wolnoopadajaca-biala-id-1025118.html
https://www.castorama.pl/deska-wc-cooke-lewis-bakau-z-duroplastu-biala-id-1025096.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521071+521070+521072&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508505+508507+508504+508506+508503&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-wc-cervia-lity-dab-naturalny-id-1025133.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508677+508679+508678&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=516501+516500+516499&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-wc-opp-polipropylen-id-1027119.html
https://www.castorama.pl/deska-wc-carilo-dla-doroslych-i-dla-dzieci-wolnoopadajaca-biala-id-1025117.html


Łazienkę trzeba dopasować do potrzeb lokatorów i znaleźć rozwiązanie nie tylko przystępne cenowo,  lecz także takie,  które będą mogli zdemontować przy wyprowadzce.

w wynajętym 
mieszkaniu 

powierzchnia 
łazienki:
mała – 4 m2

Zosia i Gabriel

Niełatwo jest 
w wynajmowanym 
mieszkaniu dopasować 
łazienkę do własnych 
potrzeb. Ale teraz w naszej 
ofercie znajdziesz produkty, 
dzięki którym urządzisz  
ją w swoim stylu i sprawisz, 
że będzie bardziej 
funkcjonalna.

131131130
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gres piazentina, kod 417237, wym. 40 x 80 cm, opak 1,27m2, 99,98/m2 
farba kolorowa do łazienki vancouver GoodHome 2,5 l, kod 744154, 25,99/l, 64,98

zaaranżuj 
swoją łazienkę
z naszym 
projektantem*

łatwe w montażu
Adaptacja wynajmowanego mieszkania  
może stanowić nie lada wyzwanie.  
Na szczęście dostępne u nas meble  
łazienkowe są łatwe w montażu.

parawan 
nawannowy
Parawan nawannowy Arkel jest o wiele 
bardziej higieniczny niż zasłonka prysznicowa. 
Dzięki niemu w pomieszczeniu jest też jaśniej, 
ponieważ nie zasłania naturalnego światła 
wpadającego przez okno.

po twojemu
Drewniane regały, takie jak Nantua,  
oraz dopasowane akcesoria nadają 
wynajmowanej łazience indywidualny  
charakter. Podczas przeprowadzki  
można je szybko i łatwo spakować.

bezpieczne 
przechowywanie
Zamykana na klucz szafka apteczna Saranda 
chroni zawartość przed dostępem dzieci, 
a dzięki szafce Ladoga można wykorzystać 
przestrzeń pod umywalką. 

1

2

3

4

Łazienki 
w wynajmowanych 
mieszkaniach często 
mają przestarzały, 
nieatrakcyjny wystrój 
i niepraktycznie 
zaprojektowane 
wnętrze. Mając 
to na uwadze, 
opracowaliśmy 
pomysłowe, niedrogie, 
a zarazem stylowe 
wolnostojące meble 
łazienkowe. 

2

4

1

3

porady
projektanta

* Więcej informacji  
o usłudze projektowania  
w naszych sklepach
na stronie 178.

zadbaj o wykończenie
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417237+744154&o=0&l=47&s=-score


Teraz łazienka prezentuje się bardzo 
atrakcyjnie. Regał obok wanny jest 
wolnostojący, a szafka apteczna – łatwa 
do zawieszenia. Po ich demontażu 
praktycznie nie pozostanie żaden ślad.

Parawan nawannowy Arkell 
prezentuje się znakomicie 
i jest bardzo funkcjonalny.

Wózek Nantua można bez 
przeszkód przestawiać  
w różne miejsca.

efekt? 
przyjazne 
wnętrze

zeskanuj,  
aby zobaczyć  
całą historię

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/
wynajem
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regał wysoki 
kod 520846

wym. 40,5 x 190 x 36 cm
3 półki zamontowane na stałe

4 półki regulowane
biel i dąb

378,-

regał wysoki 
wąski

kod 520847
wym. 40,5 x 190 x 20 cm
6 półek zamontowanych 

na stałe
biel i dąb

produkt należy 
przymocować do ściany

198,-

wózek
kod 520848
wym. 44,5 x 80 x 36 cm
rolki z blokadą
biel i dąb

198,-

półka ścienna
kod 520850

wym. 64,5 x 53 x 20 cm
3 półki zamontowane na stałe

biel i dąb

produkt należy  
przymocować do ściany

128,-

ławka
kod 520849

wym. 64,5 x 43 x 36 cm
1 półka zamontowana na stałe

biel i dąb

198,-

nantua
Dzięki tej kolekcji w nawet 
najbardziej chaotycznej łazience  
zapanuje porządek. Teraz podczas 
porannych przygotowań wszystko 
jest pod ręką, a połączenie śnieżnej 
bieli z drewnianymi akcentami 
nadaje całości wyjątkowy 
charakter.

regał niski
kod 520845

wym. 40,5 x 100 x 20 cm
4 półki zamontowane na stałe

biel i dąb

produkt należy przymocować 
do ściany

148,-

Meble z kolekcji Nantua zaprezentowane na tych stronach posiadają certyfikat FSC.
137
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520846+520849&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/wozek-essential-wood-id-1100752.html
https://www.castorama.pl/waski-slupek-essential-wood-id-1100751.html
https://www.castorama.pl/polslupek-essential-wood-id-1100749.html
https://www.castorama.pl/szafka-wiszaca-essential-wood-id-1100754.html


Utrzymana 
w uniwersalnym  
białym kolorze seria 
mebli łazienkowych 
Olivia nadaje wnętrzu 
elegancki charakter, 
a jednocześnie rozjaśnia 
je i sprawia, że wydaje  
się bardziej przestronne.

szafka podumywalkowa 
kod 508442
wym. 47 x 79 x 32 cm  
biała

398,-

olivia
szafka wisząca
kod 502895
wym. 35 x 56 x 15 cm  
biała 

198,-

szafka 
podumywalkowa 
kod 508443
wym. 57 x 79 x 34 cm  
biała

468,-

umywalka ceramiczna 
cersania 
kod 512758
szer. 50 cm
biała 

158,-

słupek, kod 502919, wym. 35 x 180 x 30 cm, biały, 598,-
półsłupek, kod 502875, wym. 35 x 83 x 30 cm, biały, 298,-
umywalka ceramiczna cersania 60 cm, kod 512760, 188,-
szafka lustrzana, kod 502916, wym. 56 x 56 x 15 cm, 398,-
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=502919+502875+512760+502916+502895&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/szafka-olivia-pod-umywalke-cersania-60-cm-biala-id-1000500.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=512758+508442&o=0&l=47&s=-score


saranda regał
kod 518482

wym. 40 x 190 x 36 cm 
biały

228,-

wózek
kod 518497

wym. 45 x 80 x 36 cm
biały

168,-

szafka niska
kod 518494
wym. 40 x 100 x 36 cm
taupe 

228,-

szafka 
apteczna  
z lustrem
kod  518499 
wym. 30 x 60 x 20 cm 

168,-

Meble z naszej kolekcji Saranda  
zostały zaprojektowane z myślą  
o niewielkich łazienkach urządzonych  
w stylu industrialnym. 

szafka 
apteczna

kod 518500 
wym. 30 x 60 x 20 cm

2 klucze w zestawie

148,-

szafka 
wysoka
kod 518490 
wym. 40 x 190 x 36 cm
taupe

398 ,-
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https://www.castorama.pl/wozek-essential-metal-bialy-id-1097735.html
https://www.castorama.pl/slupek-essential-metal-otw-bialy-id-1097729.html
https://www.castorama.pl/slupek-essential-metal-zam-szary-id-1097732.html
https://www.castorama.pl/apteczka-essential-metal-biala-id-1097738.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518499+518494&o=0&l=47&s=-score


kubek
kod 509898

16,98

dozownik 
mydła
kod 511480

10,98
mydelniczka
kod 511481

7,98

kubek
kod 511493

6,98

dywanik 
łazienkowy
kod 511501

22,98

kosz  
na śmieci 5 l

kod 511455

18,98

mydelniczka
kod 509895

14,98

kubek  
na szczoteczki 

do zębów  
kod 509900 

16,98

dozownik mydła 
kod 509636

29,98
mydelniczka

kod 509637

19,98

kubek
kod 509658

19,98

dozownik mydła
kod 509640

32,98

mydelniczka
kod 509641

22,98

kubek
kod 509660

26,98

akcesoria 
łazienkowe
Od mydelniczek 
po praktyczne dywaniki 
- w naszej ofercie 
znajdziesz wszystko, 
czego potrzebujesz  
w swojej łazience.

diani padma

palmi jubba

dozownik 
mydła

kod 509894

19,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509898+509900+509894+509895&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=511481+511501&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509640+509660+509641&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=511455+511480+511493&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509636+509658+509637&o=0&l=47&s=-score


akcesoria 
łazienkowe
Dzięki kolekcji akcesoriów każda rzecz  
w Twojej łazience znajdzie swoje miejsce.

wieszak owal 
chrom
kod 520981

39,98

dozownik mydła 
kod 509453

29,98

mydelniczka
kod 509454

19,98kubek
kod 509465

22,98

kubek  
szkło/chrom
kod 520991

32,98

mydelniczka 
szkło/chrom
kod 520989

28,98

ormara

capraia 

dozownik mydła  
kod 509644

34,98

kubek 
kod 509662

26,98

mydelniczka 
kod 509645

26,98

kribi
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=520981+520989+520991&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509644+509662+509645&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509465+509453+509454&o=0&l=47&s=-score


sprawdź klasyfikację 
ochrony IP  
Oświetlenie łazienkowe 
powinno być odporne  
na wilgoć. Szukaj modeli  
o wysokim stopniu 
ochrony IP. 

Odpowiednie oświetlenie  
w łazience jest równie ważne, 
jak jej wyposażenie. Jasne 
i energooszczędne źródło 
światła ma szczególne znaczenie 
w pomieszczeniach bez okien.  
Na szczęście mamy szereg  
rozwiązań, które pomogą  
Ci stworzyć odpowiednią atmosferę. 

oświetlenie

wybierz najlepszy  
dla siebie rodzaj 
oświetlenia

akcentujące
Aby osiągnąć przytulną 
atmosferę, warto wybrać 
miękkie i ciepłe oświetlenie.
Dzięki niemu dużo łatwiej 
zrelaksować się podczas 
kąpieli. Jasne, białe światło 
może być zbyt przytłaczające.

ogólne
Jest to zwykle źródło sufitowe, 
zaprojektowane tak, by 
oświetlić całe pomieszczenie. 
Może to być światło ciepłe 
lub chłodne – ważne, aby 
jego barwa odpowiadała tej 
w oświetleniu funkcjonalnym. 

funkcjonalne 
Ukierunkowane jest na 
wykonywanie codziennych 
zadań, takich jak golenie, 
mycie czy robienie makijażu. 
Jest niezbędne w miejscach 
często uczęszczanych, 
np. przy toalecie czy prysznicu. 
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kinkiet boswell
kod 826464

gwint G9 
3 x max. 25 W
brak żarówek  
w komplecie

IP44

148,-

kinkiet emera
kod 827516
zintegrowany LED, 7 W, 520 lm
barwa neutralna
IP44

79,98

kinkiet pesto
kod 826898

zintegrowany LED, 6 W, 378 lm
barwa neutralna

98,98

oświetlenie
naścienne kinkiet mero

kod 826892
szer. 42 cm
zintegrowany LED, 7 W, 440 lm
barwa neutralna
dostępne inne wymiary

118,-

kinkiet mero
kod 826893
szer. 62 cm
zintegrowany LED, 10 W, 650 lm
barwa neutralna
dostępne inne wymiary

158,-
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zestaw: pasek  
LED emmett  
z zasilaczem  
i pilotem
kod 828649
dł. 5 m
moc 24 W, 400 lm/m
barwa RGB
IP65
dostępne inne barwy

148,-

https://www.castorama.pl/kinkiet-lazienkowy-boswell-3lt-id-1042249.html
https://www.castorama.pl/lampa-led-emera-colours-nad-lustro-ip44-id-1099231.html
https://www.castorama.pl/kinkiet-pesto-30-led-6-w-id-1042944.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=826892+828649&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/kinkiet-mero3-50-led-10-w-id-1042930.html


kinkiet icaro
kod 826897
szer. 55 cm
zintegrowany LED, 12 W, 750 lm
barwa neutralna
dostępne inne wymiary

178,-

plafon adis
kod 830075
szer. 28 cm
zintegrowany LED, 20 W, 1360 lm
barwa neutralna
IP44
dostępne inne wymiary

69,98

plafon ringe
kod 830074
szer. 40 cm
zintegrowany LED, 24 W, 2130 lm
barwa neutralna
IP44
dostępne inne wymiary

99,98

plafon diana
kod 830072
szer. 40 cm

zintegrowany LED, 24 W, 2280 lm
barwa neutralna

IP44
dostępne inne wymiary

99,98

oświetlenie 
sufitowe
W roli ogólnego źródła  
doskonale sprawdzają  
się plafony, które dają 
rozproszone światło 
równomiernie i łagodnie 
oświetlające całe  
pomieszczenie.

kinkiet icaro
kod 826896
szer. 35 cm
zintegrowany LED, 8 W, 360 lm
barwa neutralna
dostępne inne wymiary

148,-
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=826896+826897&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=830075+830072+830074&o=0&l=47&s=-score


zalety
drzwi z systemem 
cichego domykania  

oszczędność miejsca 

głębokość 15 cm

pełne wykończenie 
lustrami (wewnątrz 
i na zewnątrz)

regulowana półka

pojemne 
wnętrze

imandralustro colwell
kod 509941
wym. 70 x 50 cm 
oświetlenie LED
dostępne także inne wymiary

338,-

lustra

lustro prostokątne 
kod 511591
wym. 60 x 40 cm
rama w kolorze szarym 
dostępne także inne wymiary

108,-

lutro berrow
kod 521178

wym. 60 x 80 cm
oświetlenie LED
dostępne także  

inne wymiary

418,-

lusterko hayle
kod 509999
wym. 22,5 x 31 cm
na wysięgniku
dwustronne z powiększeniem 
na jednej stronie

49,98

lustro dunnet
kod 511417
wym. 80 x 60 cm
dostępne także inne wymiary

59,98

lat

gwa ra n cji

10

zawsze
niskie ceny

szafka imandra  
z lustrem na całej 
powierzchni
kod 510073
wym. 60 x 60 x 15 cm

398 zł

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/lustro-proste-cooke-lewis-dunnet-80-x-60-cm-id-1052409.html
https://www.castorama.pl/lustro-led-cooke-lewis-colwell-70-x-50-cm-id-1052666.html
https://www.castorama.pl/lustro-prostokatne-cooke-lewis-60-x-40-cm-z-rama-id-1052346.html
https://www.castorama.pl/lustro-led-cooke-lewis-berrow-60-x-80-cm-1-id-1103443.html
https://www.castorama.pl/lusterko-przenosne-przykrecane-hayle-id-1052468.html
https://www.castorama.pl/szafka-cooke-lewis-imandra-z-lustrem-60-x-60-x-15-cm-id-1056502.html


154

sprzyjająca 
wyciszeniu 

powierzchnia 
łazienki:
bardzo duża – 8,5 m2

Paulina 
i Szymon

Oto aranżacja,  
która jest elegancka 
i nowoczesna,  
ale jej ciemny wystrój 
może przytłaczać, 
a przy tym wymaga 
regularnego 
czyszczenia.

Aby poczuć się w łazience jak w domowym spa, wystarczy kilka prostych modyfikacji. Przede wszystkim trzeba zadbać o elementy, które dodadzą jej lżejszego charakteru oraz sprawią, że będzie łatwiejsza  do utrzymania w czystości.
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zaaranżuj 
swoją łazienkę
z naszym 
projektantem*

płytka ścienna perouso, kod 415943,  
wym. 29,7 x 60 cm, opak. 1,25 m2, white, 49,98/m2  
farba kolorowa do łazienki  alberta GoodHome 2,5 l, kod 744148, 25,99/l, 64,98

wanna 
z charakterem
Ta wanna jest wystarczająco głęboka,  
aby się w niej zanurzyć i móc rozkoszować 
gorącą kąpielą. Umieściliśmy ją w rogu 
pomieszczenia, przy oknie – teraz to 
najważniejsze miejsce w łazience.

prysznic narożny
Ściany pod prysznicem wyłożyliśmy płytkami 
i wybraliśmy dużą kwadratową deszczownicę. 
Dzięki tym elementom całość wygląda 
nietuzinkowo i nowocześnie. 

funkcjonalność 
Poprzednią łazienkę trudno było utrzymać 
w czystości. Aby to zmienić, wybraliśmy kabinę 
prysznicową Beloya z powłoką zapobiegającą 
osadzaniu się kamienia i powstawaniu zacieków. 
Dodatkowo półki w szafkach można wyjąć  
i łatwo wyczyścić.

ściana z szafkami
Przestronne szafki Imandra tworzą 
funkcjonalne miejsce do przechowywania 
wszystkich niezbędnych przedmiotów. Dzięki 
temu w pomieszczeniu panuje porządek 
i łatwiej się w nim zrelaksować.

 

1

2

3

4

2

4

1

3Połączenie bieli, 
metalicznych szarości 
i odrobiny zieleni 
dyskretnie rozświetla 
pomieszczenie, 
tworząc klimat spa. 
Duża wanna doskonale 
sprawdzi się podczas 
kąpieli we dwoje.  
Jest tu sporo miejsca, 
więc dodaliśmy 
prysznic. Udało nam 
się również stworzyć 
ściankę z szafek  
na przybory 
łazienkowe.

porady
projektanta

* Więcej informacji  
o usłudze projektowania  
w naszych sklepach
na stronie 178.

zadbaj o wykończenie

157156

Projekt łazienka – Castorama 2019

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=415943+744148&o=0&l=47&s=-score


zeskanuj,  
aby zobaczyć  
całą historię

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/
wyciszenie

Łazienka jest teraz 
jaśniejsza i bardzo 
przestronna. Dodatkowo 
ma dużą wannę, w której 
bez problemu mogą 
się kąpać dwie osoby 
oraz osobną kabinę 
z deszczownicą. 

Szafki Imandra mieszczą 
wszystkie kosmetyki, dzięki czemu 
w łazience panuje porządek.

Kabina prysznicowa z powłoką 
zapobiegającą osadzaniu się kamienia 
nie wymaga częstego czyszczenia. efekt?  

domowe  
spa

159158
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vena

Szafki z serii Vena 
dostępne są również 
w nietypowym 
wymiarze – 75 cm.

słupek wysoki
kod 508463
wym. 30 x 150 x 30 cm  
biały

548,-

szafka 
podumywalkowa
kod 521520
wym. 47 x 50 x 40 cm 

biała

398,-
szafka 
podumywalkowa
kod 508461
wym. 75 x 50 x 45,5 cm
biała

598,-
lustro białe, kod 508466, 
wym. 75 x 60 cm, 248,-
półsłupek biały, kod 508462,  
wym. 30 x 50 x 34 cm, 278,-
umywalka ceramiczna 50 cm,  
kod 508455, 298,-

szafka podumywalkowa szara,  
kod 508467,  
wym. 60 x 50 x 45,5 cm, 498,-
słupek wysoki szary,  
kod 508470, 
wym. 30 x 150 x 30 cm, 548,-
półsłupek szary,  
kod 508469,  
wym. 30 x 50 x 34 cm, 278,-
umywalka ceramiczna 60 cm,  
kod 508474, 348,-
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508463+521520+508466+508462+508455&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508467+508470+508469+508474&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/szafka-pod-umywalke-mirano-vena-75-cm-biala-id-1000411.html


Projektując łazienkę, mieliśmy na celu stworzenie 
miejsca, w którym łatwo się zrelaksować 
– inspirowaliśmy się więc naturą. Kamienno-betonowa
podłoga i akcesoria w podobnym stylu oraz zielona
farba nadają wnętrzu swobodny, naturalny charakter.
Drewniane akcenty ocieplają pomieszczenie i pozwalają
domownikom się odprężyć.

gres 
 metal ID 

kod 417280 
60 x 60 cm

opak. 1,08 m2 

IV kl. scier.
jasnoszara

59,98/m2

mozaika metal ID  
blue anthracite

kod 417279 
wym. 30,5 x 30,5 cm

39,98/szt.

gres kontainer 
greige 
kod 417226
wym. 60 x 60 cm 
opak. 1,43 m2 
IV kl. ścier.

69,98/m2

gres natural 
white sand 
kod 417176 
wym. 30 x 60 cm 
opak. 1,08 m2 

IV kl. scier.
jasnoszara 

49,98/m2

zobacz pełną 
ofertę płytek  

na castorama.pl

farba kolorowa 
do łazienki  
north pole 
GoodHome 
kod 744308 
2,5 l 
25,99/l 

64,98

farba kolorowa 
do łazienki  
kilkenny 
GoodHome 
kod 744185 
2,5 l 
25,99/l 

64,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417226+417176&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=744185+744308&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417280+417279&o=0&l=47&s=-score


w
wolnostojąca
Najlepiej pasuje do dużych łazienek. 
Można ją postawić na środku 
pomieszczenia lub pod ścianą. 
Bez względu na to, czy stoi  
na własnych nóżkach, czy montuje 
się ją bezpośrednio na podłodze, nie 
potrzebuje paneli wykończeniowych.  
System odprowadzania wody 
może wymagać instalacji  
przez profesjonalistę.

prostokątna
To najpopularniejszy model, 
który trzeba obudować panelem 
łazienkowym. Aby zaoszczędzić 
miejsce, wannę instalowaną 
przy ścianie lub w rogu można 
wykorzystywać również jako 
prysznic – wystarczy dodać 
parawan nawannowy lub zasłonkę 
prysznicową. 

narożna
Najlepiej sprawdzi się 
w łazienkach średniej wielkości 
lub dużych. Wanny narożne 
są zwykle szersze i krótsze niż 
modele prostokątne, ale  
również wymagają obudowy 
z paneli łazienkowych.

z hydromasażem
Wyposażona jest w dysze  
do masażu różnych części 
ciała, dzięki czemu można 
poczuć się jak w prawdziwym 
spa. Dodatkowe opcje, takie  
jak wbudowane dyfuzory 
olejków eterycznych czy diody 
LED, sprawiają, że czas 
kąpieli może być jeszcze 
przyjemniejszy.

jak… 
wybrać 
wannę
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wanny

wanna akrylowa emo
kod 536309
wym. 145 x 95 cm
lewa
nóżki w komplecie
dostępne inne wymiary
10 lat gwarancji

398,-

wanna akrylowa 
afrodyta 
asymetryczna
kod 585621
wym. 150 x 95 cm
lewa
dostępna także prawa
10 lat gwarancji

498,-

wanna akrylowa 
hera II asymetryczna
kod 506422
wym. 170 x 110 cm
lewa
dostępne inne wymiary
10 lat gwarancji

998,-

wanna akrylowa 
Durasan barbados 
wolnostojąca
kod 503888
wym. 160 x 70 cm
nóżki i przelew w komplecie

1598,-

wanna akrylowa 
Koło supero
kod 530223
wym. 150 x 100 cm
prawa 
dostępne inne wymiary
7 lat gwarancji

588,-

wanna akrylowa 
Cersanit aida
kod 503669
wym. 140 x 90 cm
lewa
dostępne inne wymiary
7 lat gwarancji

478,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

wanna akrylowa 
faris wolnostojąca
kod 503681
wym. 180 x 85 cm
nóżki w komplecie

3498,-

https://www.castorama.pl/wanna-konglomeratowa-faris-180-x-85-cm-id-1061571.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=503888+536309+585621+503669&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=530223+506422&o=0&l=47&s=-score


parawany 
nawannowe
Wychodzenie z wanny lub  
spod prysznica na mokry 
dywanik nie jest przyjemne. 
Teraz dzięki naszej ofercie 
parawanów nawannowych woda 
pozostaje tam, gdzie jej miejsce. 

idealne połączenie 
Parawan nawannowy Nubia doskonale 
pasuje do kolekcji kabin prysznicowych 
Beloya. Patrz strony 50-55.

parawan nubia 
kod 516509
1-częściowy
wym. 150 x 95 cm
szkło 8 mm z lustrzanym dekorem
profil w kolorze chromu
dostępny także:
szkło transparentne
kod 516508

468,-

Wszystkie parawany z naszej oferty 
są wykonane z bezpiecznego, 
hartowanego szkła i mają odwracane 
mocowania do prawo- lub 
lewostronnego otwierania.

lat

gwa ra n cji

10

parawan arkell
kod 516477
1-częściowy
wym. 135 x 75 cm
szkło 4 mm z białym 
dekorem w pasy
profil w kolorze białym

dostępny także:
szkło transparentne 4 mm 
profil w kolorze chromu
kod 516479

178,-

parawan nubia
kod 516512
2-częściowy
wym. 150 x 125 cm
szkło transparentne 8 mm
profil w kolorze chromu
10 lat gwarancji

498,-
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wanny

nóżki
kod 537032
49,98

wanna akrylowa 
anna
kod 518435
wym. 140 x 70 cm
dostępne także inne 
wymiary

208,-

wanna akrylowa 
Koło supero
kod 506890
wym. 140 x 70 cm
nóżki w komplecie
dostępne także inne 
wymiary
7 lat gwarancji

398,-

wanna akrylowa atena
kod 514158
wym. 140 x 70 cm   
nóżki w komplecie  
dostępne także inne wymiary
10 lat gwarancji

538,-

wanna akrylowa 
Cersanit balinea
kod 503664
wym. 140 x 70 cm
nóżki w komplecie
dostępne inne wymiary
10 lat gwarancji

418,-

wanna akrylowa mars
kod 585119
wym. 140 x 70 cm
nóżki w komplecie
dostępne także inne wymiary
10 lat gwarancji

438,-
parawan calera
kod 516502
1-częściowy
wym. 140 x 85 cm
szkło 5 mm z białym dekorem
profil w kolorze białym
10 lat gwarancji

dostępny także:
2-częściowy 
oraz w wykończeniu
szkło transparentne
profil w kolorze chromu

298,-

https://www.castorama.pl/wanna-akrylowa-cersanit-balinea-140-x-70-cm-id-1061575.html
https://www.castorama.pl/wanna-cooke-lewis-mars-140-x-70-cm-id-1061566.html
https://www.castorama.pl/wanna-cooke-lewis-atena-140-x-70-cm-id-1061523.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518435+537032&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/wanna-akrylowa-supero-140-x-70-cm-id-1061550.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=516509+516508&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=516477+516479&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-calera-1-czesciowy-140-x-85-cm-dekor-bialy-id-1097915.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-nubia-2-czesciowy-150-x-125-cm-chrom-szklo-transparentne-id-1099101.html


z mieszaczem
Dzięki jednej dźwigni baterie te ułatwiają ustawienie 
przepływu i temperatury wody. Co więcej, 
wyregulowana temperatura utrzymuje się również 
po zamknięciu zaworu, dzięki czemu unikniesz 
nieprzyjemnych niespodzianek podczas prysznica 
lub kąpieli. W naszej ofercie mamy szeroki wybór 
tego rodzaju baterii, z pewnością znajdziesz więc 
odpowiedni dla siebie model.

termostatyczne
Pozwalają na bardzo dokładne ustawienie temperatury 
oraz utrzymanie jej również po zakręceniu baterii. 
Są wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające 
przekroczenie temperatury 38°C, co chroni przed 
poparzeniami i doskonale sprawdza się w przypadku 
dzieci lub osób starszych. W większości wypadków 
pokrętło regulacji temperatury znajduje się po prawej 
stronie, a pokrętło regulacji przepływu wody – po lewej. 

Uwaga: baterie termostatyczne rzadko są 
kompatybilne z podgrzewaczami przepływowymi. 
Przed zakupem sprawdź, czy wybrany przez Ciebie 
model będzie spełniał Twoje potrzeby w tym zakresie.

klasyczne
Połączone bezpośrednio ze źródłami ciepłej i zimnej 
wody. Temperaturę i przepływ wody ustawia się 
oboma pokrętłami. Dzięki dużemu przepływowi wody 
ta bateria umożliwia szybkie napełnienie wanny.

jak… wybrać 
baterię 
wannową

Oddzielne pokrętła  
do regulacji przepływu 
ciepłej i zimnej wody. 
Mała oszczędność wody.

klasyczna 
bateria z dwoma 
pokrętłami

Jedno pokrętło do regulacji 
przepływu ciepłej 
i zimnej wody. Średnia 
oszczędność wody.

bateria 
z mieszaczem 

Jedna dźwignia 
do regulacji przepływu 
i temperatury wody. Duża 
oszczędność wody.

bateria 
termostatyczna

baterie wannowe

169

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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bateria wannowa 
tocha ze słuchawką 
prysznicową
kod 519028
perlator w kształcie  
plastra miodu
10 lat gwarancji

148,-

bateria 
wannowa torba 
termostatyczna
kod 518779
gumowy perlator
10 lat gwarancji

328,-

bateria wannowa 
wicie
kod 520779
perlator w kształcie  
plastra miodu
10 lat gwarancji

328,-

bateria wannowa 
lara eco
kod 521245
perlator w kształcie plastra miodu
5 lat gwarancji

218,-

kolumna wannowa 
crometta  
z baterią termostatyczną
kod 521650
3-funkcyjna słuchawka
deszczownica śr. 24 cm
5 lat gwarancji

1848,-

bateria wannowa etel
kod 520796
10 lat gwarancji

298,-
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https://www.castorama.pl/bateria-wannowa-wicie-biala-id-1099276.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521650+520796+519028&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/bat-wannowa-torba-termost-chrom-id-1098754.html
https://www.castorama.pl/bateria-wannowa-lara-eco-chrom-id-1104249.html


Wczesne wstawanie nie należy 
do przyjemności, a zimna i wilgotna 
łazienka wcale tego nie ułatwia.  
Na szczęście istnieje więcej  
niż kilka sposobów na utrzymanie 
ciepłej i dobrze wentylowanej  
łazienki oraz zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia pleśni i wilgoci.

ciepło  
i świeżo

twoja 
łazienka 
przytulna 
i pachnąca

Łazienka powinna być miejscem, 
gdzie w komfortowy sposób możemy 
przygotować się na nadchodzący dzień 
i odprężyć przed snem. 

Ciepła i sucha łazienka jest w zasięgu 
ręki – wystarczy właściwe rozwiązanie 
grzewcze, np. grzejnik czy ogrzewanie 
podłogowe, połączyć z odpowiednią 
wentylacją.

171170
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kalkulowanie mocy
Aby określić optymalną moc grzejnika, należy przyjąć 125 W  
na 1 m2 łazienki, przy założeniu, że wysokość pomieszczenia wynosi 
2,5 m. Jeśli pomieszczenie jest wyższe, parametry te należy 
proporcjonalnie dostosować. Podczas wyboru wielkości urządzenia 
należy także wziąć pod uwagę, jaką liczbę ręczników można  
na nim suszyć jednocześnie.

zobacz pełną ofertę 
grzejników  

na castorama.pl

Wyjście spod prysznica 
i okrycie się ciepłym 
ręcznikiem to odrobina 
komfortu, na którą każdy 
zasługuje. Grzejniki 
pomagają także redukować 
wilgoć, utrzymując 
w łazience komfortową 
temperaturę. Nowocześnie 
zaprojektowane, mogą 
również pełnić funkcję 
dekoracyjną.

jak…  
wybrać 
grzejnik 
łazienkowy

kod 511643, wym. 48 x 75 cm,  198,-

kod 511644, wym. 48 x 95 cm, 248,- 

172 173

grzejnik 
elektryczny 
kandor
kod 508654
wym. 55 x 98 cm
moc 500 W
technologia bezpłynowa

298,-

grzejnik 
łazienkowy

kod 521242

wym. 50 x 95 cm

moc 600 W

podłączenie 
uniwersalne

7 lat gwarancji

318,-

grzejnik 
łazienkowy 

boxwood
kod 511637

wym. 50 x 90 cm

moc 379 W

duża powierzchnia 
grzewcza

398,-

grzałka 
grzejnikowa 
Terma meg
kod 514933
moc 300 W
5 ustawień temperatury

258,-

grzejnik 
łazienkowy 

aspley
kod 511645

wym. 48 x 115 cm

moc 485 W

dostępny także 
w kolorze białym 

i różnych wymiarach
5 lat gwarancji

298,-
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https://www.castorama.pl/grzejnik-elektryczny-kandor-500-w-id-1039910.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-cl-95x50-bialy-id-1104187.html
https://www.castorama.pl/grzalka-grzejnikowa-terma-meg-300-w-trojnik-biala-id-1066705.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=511645+511643+511644&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-blyss-boxwood-90-x-50-cm-bialy-id-1063407.html


Łazienki

JAK ZAINSTALOWAĆ 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Dwa podstawowe typy ogrzewania 
podłogowego – wodne i elektryczne – 
różnią się od siebie zasięgiem prac 
poprzedzających ich użycie, ceną 
poszczególnych elementów, a także 
stopniem skomplikowania ich położenia. 
Na co zwrócić uwagę, decydując się na 
jeden z nich?

Zalety, jakie ma ogrzewanie podłogowe, 
znacznie górują nad nielicznymi ich 
wadami, o czym przekonać mogą opinie 
użytkowników, którzy zdecydowali się 
zastosować ten typ ocieplania wszystkich 
pomieszczeń w swoim lokum lub tylko 

mata grzewcza  
pod płytki blyss 1 m²
kod 521058
moc 150 W
ciągły i jednolity dopływ ciepła
możliwość sterowania termostatem
łatwy montaż
oszczędność miejsca 

128,-

kod 521059, 2 m², moc 300 W, 218,- 
kod 521060, 3 m², moc 450 W, 298,- 
kod 521061, 4 m², moc 600 W, 368,- 
kod 521062, 5 m², moc 750 W, 438,- 
kod 521063, 10 m², moc 1500 W, 798,-

ogrzewanie 
podłogowe

termostat 
dotykowy blyss 
kod 521069

2 programy

tygodniowy regulator 

czasowy

czujnik otwartych okien

248,-

jak... 
zainstalować 
ogrzewanie 
podłogowe

Ogrzewanie podłogowe  
jest skuteczne, ponieważ  
ciepło emituje od podłogi 
do sufitu, a nie tylko od jednej 
ze ścian. Jeśli planujesz 
samodzielną instalację 
systemu, skorzystaj z naszego 
praktycznego instruktażu 
online.

zeskanuj,  
aby zapoznać  
się z instrukcją

https://www.castorama.pl/goodhome/2019/ 
instalacja-ogrzewanie
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521058+521059+521060+521061+521062+521063+521069&o=0&l=47&s=-score


jak... zaplanować 
instalację 
wentylacyjną

wymuszony przepływ 
powietrza
zapobiega nadmiernej wilgoci 
i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów

wentylacja punktowa (zależnie od modelu) 
może działać na włącznik, timer, czujnik 
wilgotności lub czujnik ruchu

stały przepływ 
powietrza
zapobiega nadmiernej wilgoci 
i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów

wentylacja działa w trybie ciągłym 
z możliwością ustawienia prędkości 
działania

Wentylacja w łazience 
odprowadza nadmiar wilgoci, 
poprawia jakość powietrza 
i utrzymuje odpowiednią 
temperaturę. To z kolei 
zapobiega powstawaniu pleśni 
oraz zniszczeniu ścianek 
działowych, gipsu, farby, mebli 
i instalacji elektrycznej. 

Rozbudowana gama 
kolorystyczna paneli sprawia, 
że wentylacja może stać się 
elementem dekoracyjnym 
dopasowanym do stylu Twojej 
łazienki. 

punktowa 
wentylacja 
mechaniczna
Doskonale sprawdza się w miejscach,  
w których montaż sterowanej wentylacji 
mechanicznej jest niemożliwy.  
System wymusza wymianę powietrza 
w danym pomieszczeniu dzięki wlotom 
wentylacyjnym działającym lokalnie.  
Wloty wentylacyjne są instalowane 
na ścianach lub suficie, a powietrze jest 
usuwane bezpośrednio na zewnątrz.
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ramka panel kratka wentylacyjna

srebrny złoty

czarny czerwony

biały matbiały

inox

dostępne kolory paneli Awenta

ramka do panela Awenta,  
kod 824762, szara, 6,98

ramka do 
panela Awenta
kod 824761
biała

6,98
panel escudo, kod 824753, srebrny, 13,98
panel escudo, kod 824755, złoty, 13,98
panel inside, kod 824756, 13,98
panel escudo, kod 824752, inox, 19,98
panel trax, kod 824760, inox, 22,78
panel trax glass, kod 824757, biały mat, 32,98
panel trax glass, kod 824758, czarny, 32,98
panel trax glass, kod 824759, czerwony, 32,98

panel escudo Awenta
kod 824751
biały
dostępne różne kolory

7,48

korpus panel wentylator

korpus wentylatora silent Awenta,  
kod 828454, timer, 74,98
korpus wentylatora silent Awenta,  
kod 828455, czujnik wilgotności, 89,98

korpus 
wentylatora 
silent Awenta
kod 824748
moc 4,4 W, wlot 100 mm,
wydajność 95 m3/h,
wersja cichsza - poziom
głośności do 26 dB (A)

47,98

korpus wentylatora turbo Awenta,  
kod 824750, timer, 59,98
korpus wentylatora turbo Awenta,  
kod 828456, czujnik wilgotności, 89,98

korpus 
wentylatora 
turbo Awenta
kod 824749
moc 14 W, wlot 100 mm,
wersja szybsza 
– wydajność wymiany 
powietrza zwiększona 
do 125 m3/h

44,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=824748+828454+828455&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=824749+824750+828456&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=824761+824762&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=824751+824753+824755+824756+824752+824760+824757+824758+824759&o=0&l=47&s=-score
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Usługa projektowania dostępna w wybranych sklepach.  
Sprawdź dostępność usługi w Twojej okolicy na:   
castorama.pl/sklepy

od pomysłu 
do projektu
jak bezpłatnie  
skorzystać  
z usługi projektowania? 

1    udaj się do punktu projektowania na terenie sklepu  
w celu omówienia ogólnych warunków przygotowania 
projektu

2  zamów projekt i wpłać zadatek w wysokości 200 zł

3   zrealizuj swój projekt w sklepie Castorama, robiąc 
zakupy za minimum 1500 zł, i odbierz wpłacony 
wcześniej zadatek

Aby otrzymać zwrot 
zadatku, należy dokonać 
zakupu w tym samym 
sklepie, w którym został 
zamówiony projekt.
Regulamin usługi 
projektowania dostępny  
w sklepach i na stronie 
castorama.pl.

4,4 m²

com
pact s v2 plan

com
pect l plan

com
pect m

 v6 plan

daily grind vena v2 plan

diy v11 plan

free access v1 plan

plugin plan

relax v2 plan

stock on the w
all v1 plan

traffic plan
update v1 plan
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Ceny obowiązujące na dzień 
14 czerwca 2019 r. Ceny 
i dostępność mogły ulec zmianie 
od daty publikacji. Uwaga: przed 
dokonaniem zakupu sprawdź 
aktualne ceny i dostępność 
na stronie castorama.pl. 

śledź nas

meble imandra, str. 20 

meble lena, str. 28

akcesoria amantea, str. 32 

akcesoria koros, str. 34

gresy, str. 38, 98, 112, 162

kolekcje kabin  
prysznicowych, str. 52

zestawy prysznicowe, str. 68

kabiny z hydromasażem, str. 74

baterie umywalkowe, str. 82

umywalki, str. 96

meble rumba, str. 100

meble slapton, str. 101

meble ladoga, str. 108

wc, str. 114

meble nantua, str. 136

meble olivia, str. 138

meble saranda, str. 140

akcesoria łazienkowe, str. 142 

oświetlenie,  str. 146

lustra, str. 152

meble vena, str. 160

wanny, str. 164

baterie wannowe, str. 168

ogrzewanie, str. 170


